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মূল্য চারি আন! । 





মায়া-পুরী 

কেন জানি না, আমি এক মায়া-পুরী রচনা করিয়া আপনাকে 

সেই পুরীমধো মাবদ্ধ ভাবিয়া বসিয়া আছি ও আপনাকে সম্পূর্ণ 

পরতম্থু মনে করিয়া হ! হতাশ করিতেছি । এই মায়া-পুরীর নাম 

বিশ্বজগৎ ; আমি ইহার কল্পনা করিয়া আপনাকে সর্বাতোভাৰে 

ইহার অধীন ধরিয়া লইয়াছি। এই কাল্পনিক জগৎ আমারই 

একট' কিস্ৃতকিমাকার খেয়াল হইতে উৎপন্ন 'এবং এই কাল্পনিক 

ভগক্তর অন্তর্গত যাবতীয় ঘটনা! আগারই খেয়াল হইতে 

ঈছ্ুত; আমি কিস্তুঠিক উপ্টা বুঝিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র সনকীর্ণ 

9 সম্কৃচিত করিয়া উহার অধীনতা-পাশে' আবদ্ধ ভাৰিতেছি । এই 

বন্ধনের বৃত্তান্ত লয়! বিল্ঞান-শান্ন; কিত্ব এই বন্ধন যখন 

কাল্পনিক বন্ধন, তখন বি্ঞান-শাস্ের এইখানে গোড়ায় গলদ । 

এই গোড়ায় গলদ স্বীকার করিয়া লইয়া আমি মানবজীবন 

আরম্ত করি। বিশ্বজগতের একটা অংশকে আমি অবশিঠ অংশ 

হইতে পথক করিয়া দেখি এবং তাহার নাম দিই আমার “দেছ”। 

এই বিশ্বজগং অতি প্রকাণড,অনস্ত কি সাম্ত, তাহা লইয়া 

এখানে বিতর্ক ভুলিব না-কিন্ত এই প্রকাণ্ড জগতের যে 

মণশকে আমার দেহ বলি, উহ! সমুদায়ের তুলনায় নিতান্ত 

কুদ্র। যে চশ্বাবরণের মধ্যে আমার দেহুখানি বর্তমান, বস্ততঃ 

সেইখানেই আমার দেছের সীমা, অথবা তাহ! অতিক্রম করিয়! 

মার কিছু দূর পর্যন্ত দেহ বিস্তৃত আছে, জীববিগ্ভ! বা পদার্থবিদ্যা 
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এখনও তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না; কিন্তু আমর! 

মোটামুটি এথানেই উহার সীমানা ধরিয়া লই। এই সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ 
দেহটাকে আমর নিতান্তই আপনার আন্মীয় ভাবি এবং ইহার 

বাহিরে বিশ্বজগতের ষে বিশাল কায় বিদ্যমান, তাহাকে অনাত্বীক় 

ব। পর ভাবি। দেহকে এত আত্মীক্ ভাবি যে, সেকালের ও 

একালের বু পণ্ডিত ও বহুতর মুর্খ__ধাহাদের শান্ত্রসম্মত উপাধি 
দেহাত্মবাদী__তাহারা1 এই দেঁহকেই সর্বস্ব স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত 

ছিলেন ও আছেন। যিনি এই বিশ্বজগতের এবং বিশ্বগতের 

অন্তর্গত এই দেহের কল্পনাকর্ত! ও রুচনাকর্তা। দ্র্লী ও সাক্ষী, 

তাহার অস্তিত্ব পর্যাস্ত ন মানিতে ইহারা উদ্ভত। সে কথা এখন 

থাক। এই দেহ যাহা আমার আপন, ও বিশ্বজগতের অপরাংশ 

যাহা আমার পর, এই উভদ্ের সম্পর্ক বড় বিচিত্র । বিশ্বজগতের 

এই অপরাংশকে বাহাজগৎ বলিব। এই দেহের সহিত বাহ্য- 

জগতের অনুক্ষণ কারবার চলিতেছে এবং এই কারবারের 

নামান্তর জীবন। এই কারবার যে ক্ষণে আরব হয়, সেই ক্ষণে 

জীবনধারী জীবের জন্ম এবং এই কারবার যে ক্ষণে সমাপ্ত হয়, 

সেই ক্ষণে তাহার মৃত্যু । জন্ম ও মৃত্যু, এই দ্বই ঘটনার মাঝে যে 
কাল, সেই কাল ব্যাপিক্না দেহের সহিত বাহাঞ্জগতের সম্পর্ক 

থাকে ও কারবার চলে। সে কিন্দপ সম্পর্ক? প্রথমত: উহা! 
বিরোধের সম্পর্ক। বাহজগৎ দেহকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় 
আছে? সহত্র পথে সহত্র উপায়ে উহ্থাকে নষ্ট করিয়া আপনার 

পাঞ্চভৌতিক উপাদানে লীন করিতে চাহিতেছে ; শীতাতপ, 
রৌন্ত্র-বর্ষা, সাপ-বাঘ, মাষ্টার ও ডাক্তার, ম্যালেরিস্া প্লেগ ও 
বেরিবেরি, এই সহশ্র সুর্তি ধারণ করিয়া দেহকে বিপন্ন নষ্ট ও 

নু্ড করিতে চাহিতেছে। ফলে বাহজগতৎই জীবদেহের পরম 
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বৈরী এবং একমাত্র বৈরী। কেন না, জীবের যত শক্ত 

আছে, সকলেই বাহ্জগতৎ হইতে আসিতেছে । দেকের সহিত 

বাহ্জগতের আর একটা সম্পর্ক আছে, উহা মিত্রতার সম্পর্ক। 
কেন না, বাহাজগৎ হইতে মশল। সংগ্রহ করিয়া দেহ আপনাকে 

গঠিত পুষ্ট ও বর্ধিত করিয়াছে এবং বাহৃজগৎ হইতেই শক্তি 

সংগ্রহ করিয়া ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আপনাকে বাহাজগতের 
আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্ত নিযুক্ত রহিয়াছে । বাহাজগতের 

আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত দেহের বাহাঞ্সগৎ ভিন্ন অন্য 

অবলম্বন নাই। এই কারণে বাহাজগতৎ আমার পরম মিক্র এবং 

একমাত্র মিত্র । একমাত্র যে শত্রু, দেই আবার একমাজ মিত্র, 

এই সম্পর্ক অতি বিচিত্র; কুত্রাপি ইহার তুলনা নাই। 
বাহাজগতের মৃত্তি-এ কেমন হরগৌরী মৃত্তি )১-_কদ্রমূর্তি হর আট 

প্রহর শিঙ্গা বাজাইয়। প্রলয়ের মুখে টানিতেছেন, আর বরাভয়কর! 

গৌরা সেই প্রলয় হইতে রক্ষা করিতেছেন । বাহাজগতের সহিত 

দেহের কারবার যুগপৎ এই ছুই প্রণালীতে চলিতেছে; এই 

কারবারের নাম জীবন-্বন্দ এবং জীবমাত্রই মষ্টপ্রহর এই জীবন- 

দবন্দে নিযুক্ত রহিয়াছে । দ্বন্দের পরিণতিতে কিন্তু বাহাজগতেয়ই 

জয়; জীবকে একদিন না একদিন পরাস্ত ও অভিভূত হইতে 

হয়; সেইদ্দিন তাহার মৃত্যু 

জীব-বিগ্ভাবিৎ পণ্ডিতের! হয় ত বলিবেন, জীবমাজ্রেই মরিতে 

বাধ্য নহে; “মরণং প্রক্কৃতিঃ শরীরিণাম্” এই কবিবাক্য বিজ্ঞান- 

সম্মত নহে; কেন না, নিয়শ্রেণিতে নামিয়া এমন জীব দেখ! 

যাক, বাহার! বস্ততই মরিতে বাধ্য নহে, যাহার! বস্ততই অশ্বখামার 

মত চিরজীবী। বস্ততঃ উচ্চতর শ্রেণির জীবেরাই মরণ-ধর্শ্ব 

উপার্জন করিয়াছে । উচ্চতর জীবেই মরণ-ধন্দদ উপার্জন 
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করিয়াছে এবং তাছারাই বাহাজগতের সহিত বিরোধে পরাভূত 

হয় ও মরিয়ু] যায়, ইহ! সত্য কথা । কিন্তু বাহাজগতৎকে ফাঁকি দিবার ও 

একট! কৌশল এই উচ্চতর জীবের! উদ্ভাবন করিয়াছে । স্বভাবতঃ 

মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্বেই তাহারা পিতা অথবা মাতা সাজিয়া, 
অথবা যুগপৎ পিতা ও মাতা সাজিয়া, দেহের এক বা একাধিক 

থণও বাহাজগতে নিক্ষেপ করে এবং সেই দেহখণ্ড আবার বাহাজগৎ 

হইতে মশলা ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পিতা] মাতার মতই বাহ্া- 

জগতের সহিত লড়াই করিতে প্রবুন্ত হয়। এই বাপারের নাম 

বংশরক্ষা এবং জীব যখন মরিয়া যায়, সম্ভান তখন তাহার 

উত্তরাধিকারশ হইয়া তাহারই মত জীবনদ্বন্দ চালাইতে থাকে। 

বাহাজগতের একমাত্র লক্ষা--জীবনকে লোপ করা; জীবনের 

একমাত্র পক্ষা-- আপনাকে কোন না কোনরূপে বাহাল ব্রাথ!। 

আধুনিক জীববিগ্যা জীবর্দেহকে যগ্ত্র-হিসাবে দেখিতে চান। 

যন্ত্রমাত্রেরই একটা উগ্ভেশ্ত থাকে। ঘটিকাযন্ত্র কাট! ঘুরাইয়' 
সময় নির্দেশ করে। এঞ্জিন চাকা ঘুরাইয়! জল তোলে, 

ময়দা পেষে, গাড়ি টানে । যন্ত্রের মধ্যে যে সকল অবয়ব আছে,__ 

যেমন ঘটিকাযস্ত্রের স্প্রিং পেঞ্ডুলম চাকা। কাটা ইতাি-_প্রত্যেক 

অবয়বের একট। নির্দিষ্ট কার্য আছে; প্রত্যেক অবয়ব আপনার 
কার্ধা নিষ্পন্ন করিলে যন্ত্রটি আপনার উদ্দেশ্ত-সাধনে সমর্থ হয়। 

দেহমধ্যেও সেইরূপ নানা অবস্ধব আছে? নাক, কাণ, চোখ, 

হাত, পা, দাত এবং সকলের উপর উদর, প্রত্যেকে আপন 

নির্দিষ্ট কার্ধা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিলে দ্েহবন্ত্ব চলিতে থাকে । 
উদরের উপর অভিমান করিয়া কেহ কর্থে শৈথিল্য করিতে 

গেলেই ঠকিয়া বায়। যন্ত্রকে চালাইতে হইলে বাহির হইতে 

শক্তি ষোগাইতে হয় যেমন, ঘড়িতে দম দিতে হয়; এহছিনে, 
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কয়লার খোরাক যোগাইতে হয়,-দেহযন্ত্রেও তেমনই বাছির হইতে 

শক্তি যোগাইতে হয়। পায়স-পিষ্টক এবং মত্শ্ত-মাংস শক্ত 

বহন করিয়া দেহমধ্যে সঞ্চিত রাখে । সকল যন্ত্রের বিপত্তি 

আছে। বাহির হইতে চেষ্টা দ্বারা সেই বিপন্তি-নিবারণের উপাক 

করিতে হয়: ঘড়ির চাকায় মবিচ। ধরিলে তেল দিতে হয়, স্প্রিং 

ছিড়িলে বদলাইর়। দিতে হয়; পেহনধপ দেহযদ্্রেও বিপঞ্ডিনিবারণের 

জন) ওষধ-প্রযেগণের ও অস্ত্র-65কিত্নার প্রয়োজন হয়; ডাক্তার 

ও সার্জন এখানে ছুতারের ও কামারের কাজ করেন। হযে 

সকণ যানে কারিকরি অধিক, সেখানে যস্ত্রের জধোহই এমনি 

বন্দোবস্ত থাকে যে, বৈকল্য ঘটিবার আশঙ্কা হইলেহ যন্ত্র আপন 

হইতে জাপনাকে সংশোধন করি! সামলাহয়া পয । যেমন 

এজনের ভিতর গবর্ণার থাকে; চাকার বেগ অগ্তচিত পরিমাণে 

বাড়িবার বা কমিবার উপক্কম হহুলে উহা! বাড়িতে বা কমিতে 

দেয় না। ট্টামের চাপ মাত্র। ছাড়িয়া বাড়িতে গেলে, “ছাড়- 

কপাট” অর্থাৎ 586০৮ ৮৪৮০ আপনা হইতে খুলিয়া গিক খানিকট। 

হম বাহিক করিয়া দেয়; এহরূপে আপনা হহুতে আপনাকে 

সংশোধন করিয়া লইবার কৌশল দেহযপ্বমধো এত অধিক আছে 

যে, বন্ত্রনিশ্নমাতার কারিকরিতে বিস্মিত হইতে হয়। দ্েহ্যস্ত্রের 

কোন অংশে বৈকলা ঘটিলেহ দেহ্যন্ত্র তাহা সংশোধনের চেষ্ট! 

করে, আপনাকেই আপনি মেরামত করিয়া! লয়; কামারের 

অপেক্ষায় বসিয়। থাকে না । কর্মকার ডাক্তার আসয়া অনেক 

সময় হিতে বিপরীত ঘটান । ভাঙ্গা হাড় আপনা-আপনি জোড়া 

লাগে; আন্টিভেনীন বাতিরেকে ও সাপেকাট! মানুষ অনেক সময় 

মাথা তুলিয়া উঠে; দেহমধো ছুষ্ট জীবাণু প্রবেশ করিলে লক্ষ 

শ্বেতকণিক! রক্তম্োতে ভাসিয়। গিয়া! দেই জীবাণুকে ধ্বংস 



| ৬ ] 

করিতে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি, নিজেই ওঁষধ তৈয়ার করিয়া! সেই 

ছষ্ট জীবাণুর উদগীর্ণ বিষের নাশ করে। 
এই সকল কারণে জীবদেহকে যন্ত্র হিসাবে দেখা স্বাভাবিক । 

কিন্ত প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যন্ত্রের উদ্দেশা কি? ঘড়ির উদ্দেশ্য 
সময়-নিরপণ। এপ্িনের উদ্দেশা ময়দা-পেষা,_ময়দাভোজীর পক্ষে 

অতান্ত মহৎ উদ্দেশা। কিন্তু জীবদেহের জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য 

কি? জীব যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন আহার করে 

ও নিদ্রা যায় এবং সময়ে সময়ে লম্ষ ঝম্প করে। কিন্ত 

তাহার জীৰনবাপী যাবতীয় কার্যের একমাক্র উদ্দেশ্য জীবন- 

রক্ষা ৷ তাহারা জীবনযাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনযাত্র। ৷ গরুকে 

আমর] নিতান্তই জোর করিয়! লাগলে ও গাড়িতে খাটাইয়! লই ; 
কিন্ত ইহা নিশ্চয় যে সেই গরু লাঙ্গল ও গাড়ি টানিবার জন্যই 

গোজন্ম গ্রহণ করে নাই । সময় মত ঘাস খাইয়া, রোমস্থন করিয়, 

ঘুমাইয়া, শিং নাড়িয়া, লাফাইয়া এবং কতিপয় বসতরীর জন্মদান 

দ্বারা আপনার গোজন্মের ধারারক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, জীবলীল! 

সাঙ্গ করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য । অকম্মাৎ বাঘের 
সম্মুখে পড়িলে, তাহার উদ্দেশ্য সহসা ব্যর্থ হইয়া যায় বটে, কিন্ত 
সেই কাকম্মিক দুর্ঘটনার পুর্র্ব পর্য্যন্ত তাহার জীবন-ধারণের 
মহত্তর উদ্দেশ্য দেখা যায় না। মনুষ্য-নির্দিত যে সকল যন 

কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে না, যাহা কেবল নাচে ব! লাফায 
ৰা ঘুরিয়া বেড়ায় বা প্যাক প্যাক করে, তাহা যন্ত্রের মধ্য 
নিষ্শ্রেণির যন্ত্র; তাহা বালকের কৌতুকের জন্য ক্রৌড়নক ব্ূপে 
বাৰহত হর। সেইরূপ জীবের দেহযন্ত্র, যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য 
খাইয়! শুইয়া লাফাইয়া টেঁচাইয়া কেবল আত্মরক্ষার নিষুক . 

খাকা, তাহাও এই হিসাবে একট! প্রকাণ্ড কৌতুক বলিগাই 
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বোধ হয়। যিনি এই দেহযন্থ নির্মাণ করিয়া বসিয়া বসিয়। 

কৌতুক দেখিতেছেন, তার অন্তরে যদ্দি কোনও নিগৃড় উদ্দেশ্য 
থাকে, তাহা! আমর! অবগত নহছি। আন্ততঃ জীববিদ্যা তাহ! 

অবগত নছে। 

ফলে জীববিজ্ঞান দেহবন্থকে এইরূপ একটা কৌতুকের সামগ্রী 
বলিয়াই দেখে । কৌতুক হইলেও দেহের সহিত মানব-নির্ষিত 

অন্য যন্ত্রের কয্েকটা বিষয়ে পার্থকা আছে। অন্ত যন্ত্র নিন্দ্াণ 

করিতে হইলে কারিকরের অপেক্ষা করিতে হয়। সন্ধার সময় 

খানিকটা কাচ আর রূপা আর পিতল আর লোহ! টেবিলের উপর 

রাখিয়া! দিলাম,__প্রাতঃকালে উঠিয়া! দেখিলাম, ম্যাকেবের ঘড়ির 

মত একট! ঘড়ি আপনা হইতে তৈয়ার হইয়াছে, -এরূপ ঘটনা 

দেখা যায় না। কিনব জীবদেহ আপনাকে আপনি গড়িয়া! ভোলে । 

কোনও কারিকরের জন্ত অপেক্ষা করে না। অবশ একবারে অভাব 

হইতে ভাখের উৎপত্তি হয় না; কিন্তক্ষুদ্র একটু বীজ, যাহার 
মধো কোনও অবর্বই খুজিয়! পাওয়া ছুদ্ষর, সে আপনা-আপনি 

বাতাস হইতে মাটি হইতে জগ হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া 

আপনার সমস্য অবয়ব গঠন করিয়া ডাল-পালা পত্র-পুষ্প 

নিশ্দীণ করিয়া বুহৎ বটবুক্ষে পরিণত হয়। জীবন-হীন জড়- 
পদার্থেরও চতুঃপার্খ মশলা বাছিরা! লইয়! আপনাকে বিচিত্র 
আকারে গড়িক্না। তুলিবার ক্ষমতা দেখ! যায় বটে। যেমন 

মুৎকণিকার পরে মৃকণিক! জমিয়া, মাটির স্তরের উপর স্তর 

জমিয়া, ভ্তরের চাপে স্তর জমাট বীধিক়্া, পাহাড়-পর্বতের 

দেহ গঠিত হয়; অথব! চিনির দানা চিনির সরবত হইতে 
অনাবশ্যক জল বর্জন করিয়া কেবল চিনির কণিক! স. 

সবার! বৃহদাকার মিছরিখণ্ডে পরিণত হুয়। কিন্তু জীবদে 
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পুষ্টিতে ও পারণতিতে এবং জড়দেহের পুষ্টিতে ৪ পরিণতিতে 

একট। পার্থক্য আছে। মাটির স্তর মাটি সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, 

আর মছরির দানা চিশি সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, এমন কি, বিচিত্র 

'আকার পথান্ত ধারণ করে; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্ত কোনরূপ 

লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করে না। মহাকায় হিমাচল হইতে ক্ষুদ্র 

মিছরির দান! পরধীস্ত আত্মরক্ষা বিষ্ষে একবারে উদাসীন 

বাযু জল ৪ তুষার, হিম ও রৌদ, হিমালগ্জের মাথ! ফাটিয়া ও 

বুক 'চপ্রিয়া পর্বতরাজকে জীর্ণ বিদার্ণ ও চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে; 

কিন্তু পর্বতরাঞজ একবারে উদ্দাপীন) ইনা নিবারণের জন্য ভাহার 

কোন চেষ্টাই নাই। কালক্রমে তাহার প্রকাণ্ড শরীর ধুলি-কণায় 
পরিণত হুক ভূমিসাৎ হইব! যাইবে, তাহা নিবারণে তাহার ভ্রুক্ষেপ 
নাই। মিছরির দানার পক্ষেও তাহাই; তাহাকে থলে ফেপিয়া 
চুণ কর, আর জিহ্বায় দির গাঁলত কর, আত্মরক্মার জঙ্ 
তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। বাহিরের জগৎ হইতে শক্তি প্রবাহ 
আসিয়া বুহত/হমাচলকে ও ক্ষুপ্র মিছরগ্ডকে অঘা 5 করিতেছে) 
সেই আঘাতে তাহার নড়িতেছেন, কাংপতেছেন, গপিতেছেন। 

ইঞাকে বদি সাড়া দেওয়া বল। বায, তাহা হইলে প্রত্যেক 

আঘাতেই তাহার! সাড়া দেন। কিন্তু জীবদেহ যেভাবে 

দেয় না। জীবদ্দেহও আঘাত লাগিলে নড়ে, কাপে, চঞ্চল হয়, 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা রুরিবার 
জন্য প্রস্তত হয়। নেক সময় তাহার সাড়া! দেওয়ার উদ্দেশ্যেই 
আত্মরক্ষার চে । আক্রমণ করিলে ছাগশিপ্ড পলাইয়া বায়, সাপে 
ফণা তুলিয়া ছো দেয়, ক্ষুদ্র পিপীলিক1 কামড় দেয় এবং জলৌকা 
আপনাকে সম্কৃচিত করিয়া! লাধ্যৰত আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। 
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জন্তর মধ্যে, এমন কি, উদ্ভিদের মধো এবং যাহা না-জন্ধ না- 

উদ্ভিদ, জাঝসমাজে অতি নিরস্থানে যাহানদের স্থান, তাহাদের 
মধ্যেও, এই আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিলে চমংকৃত হইতে হয়। 

প্রতোক জীব আপনার অবয়বগ্ুষলকে এবপে গড়িয়। সহয়ছে, 

যাহাতে সে বাহৃজগতের সাহত বিরোধে নমর্থ হয়, যাহাতে 

বাহাজগ:.ঙর সহম্রাথধ আক্রমণ হইতে তাহা রক্ষা কার 

পাপরে। জাবের ঘাবতীয় ঢেগাই তাহার আআরক্ষংপ অন্কুল। 

জড়যপ্ত্রে আমরা এই চেছ। দোধতে পাই না) যন্থশিয়াতা 

কারক তাকাতে যে কম্ুটা অধস্সব [দয়াছেন এবং সেহ অবয়ব- 

গুলিকে যবে কাশ নাধনের উপযোগা ক্ারয়াছেন, আড়ঘন্থ কেবল 

সেই কয়টি ঈব্য়ব লম্ম্না সেই কয়টি কাধা সাধন করে মান্র। 

ইহা আঁতক্রম করিয়া এক পা চলিবার তাহার ক্ষমতা নাই। 

দেহযন্ত্রের 'বধান এ স্থলে মলাধারণ। এইখানে একটা পার্থকা। 

মনন্বী অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাহার অসামান্ত প্রক্তিভ'বলে 

দেখাইয়াছেন ধে, জীব ও জড় উভয়েই বাস শক্তির আঘাত 

পাইলে সাড়। দেয় এব? সেই সাড়া 'দখার প্রশাপীও উভম্ন পক্ষে 

একই প্রকার। তিনি আরুও দেখাইয়াছেন যে, বিশেষ কারণ 

উপস্থিত হইলে জীবদেহের সাড়া 'দবার ক্ষমতা যেমন লোপ পায়, 

জড় দেছেরও এহরূপ সাড়া দিবাপ ক্ষমতা লোপপাস্ব। সাড়। 

দিবার ক্ষমতাকে যদ জাবনের লক্ষণ বল! যার, তাহা হইলে 

জড় দ্রবোরও জীবন আছে এবং সেই জীবনের সমাপ্তি অর্থাৎ 

মৃত্যুও আছে। পর্য্যন্ত আপান্ত চলিবে না। কিন্তু জীবের সাড়া 
দ্রিবার চেষ্টা যেমন সর্বতোভাবে তাহার জীবনরক্ষার অন্থকৃল, 
জড়েন্ন চেষ্টা সেক্ধূপ কোনও উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহা বলিতে 

গেলে বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে । 
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পারিপার্ষিক শক্তির আঘাত ও আক্রমণে আপনাকে 

পরিণত ও পরিবর্তিত করিয়া লইবার এই ক্ষমতা জীবদেছে 

বর্তথমান। জীবদেহের আর একটা ক্ষমতা আছে, পূর্বেই তাহার 

উল্লেখ করিয়াছি__ সেটা সন্তানোতৎপাদনের ক্ষমতা । পারিপার্হিক 

সরবত কইতে জল বর্ভন করিয় চিনি বাছিয়৷ লইবার ক্ষমতা 

মিছরির দানার আছ) যেমন ষব-গম শাক-পাত। হইতে 

রক্ত-মাংসের উপাদান নির্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা জন্যদেহে 

রহিফ়্াছে। মিছরির দান। খণ্ডিত করিলে সেই বিচ্ছিন্ন মিছরিখণ্ড 

নৃতন করিয়া ঠিছরি-জীবন আরম্ভ করিতে পারে । চারুপাঠোক্ত 

পুরুতুজ আপনাকে খণ্ডিত করে ও সেই নূতন পুরুতুজও নৃতন 

করিয়! পুরুভূজ-জীবন আরম্ভ করিয়া থাকে । উচ্চতর জীবও 

আপনার কিয়দংশ বীজরূপে নিক্ষিপ্ত করিলে, সেই বীজ নবজীবন 

আর্মড করিয়া থাকে । ভীবে ও জীবনহ্থীন জড়ে এই সাদৃষশ্তের 

আবিষ্কার চলিতে পারে। কিন্তু এই বীজের নবজীবন আরম্তের 

একটা উদ্দেশা আছে। পিতামাতা যেখানে মরণধর্ম্মশীল, বীজ 

সেখানে নবজীবন আরম্ত করিয়া পিতামাতার জীবনের প্রবাহ 

অবিচ্ছিন্ন ও সম্তত রাখে--জীবন-প্রবাহকে রুদ্ধ হইতে দেয় 

না। সম্তানোৎপত্তির একটা উদ্দেশা আছে? বাক্তি যায়, কিন্ত 

ভাঁতি থাকে । বাক্তি ষেসকল ধর্ম লইয়া বাহজগতের সহিত 

লড়াই করিতেছিল, তাহার বংশপরস্পরা সেই সকল ধর্দ 

উত্তরাধিকার-হুত্ছে প্রাপ্ত হইড়! জীবনের স্রোত থামিতে দেয় না। 

মি্ছরির খণ্ডে এই আমতা আছে বললে, মিছরি-খণ্ড মিছবি- 

বংশ ওক্ষার ভ্তন্া বংশবৃদ্ধি করিতে পারে বলিলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের 

বর্তমান অবস্থায় আঅতু্তি হইবে। ঘটিকাযস্ত্রের বাচ্চ! হয় ন1; 
হইলে ঘাঁড়র দোকান অনাবশ্যক হইত। 
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সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই, পৃথিবীতে এককালে বে 

সকল জীব ছিল না, কালক্রমে তাহারা আবিভূতি হইয়াছে ; 

অথচ এই সকল অভিনব জীব স্য্গি করিবার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে 

কোনরূপ কারখানা বসাইতে হয় নাই। প্রচুর প্রমাণ আছে যে, 
পৃপিবীতে এককালে মানুষ বা গরু-ভেড়া বা পাখী বা সাপ-বাঙ্ 

এমন কি,মাছ পর্যন্ত ছিলনা । কালক্রমে মাছের আবিষ্ডাব 

হইয়াছে । তারপর ক্রমশঃ ব্যাঙ. টিকটিকি পাখী চতুষ্পদ ও 

স্বিপদের আবির্ভীব হইয়াছে । এখন টিকৃটিকিই বা কত রকমের, 

পার্ীই বা কত রকমের, পশু ই বা কত রকমের এবং কালা ও ধল৷ 

এইরূপ জাতিভেদ করিলে মানুষই বা কত রকমের। এখন 

পৃথিবীটাই একটা! প্রকাণ্ড চিড়িয়াথানা ; এক পয়স! দর্শনী না দিয়া 
আমরা এই চিড়িস্বাথানায় প্রবেশ করিয়াছি। এককালে 

জীবের অতি অল্লসংখ্যক জাতি ছিল, ক্রমশঃ এত অধিক- 

থাক জাতির আবির্ভাব কিরপে হইয়াছে, বুঝিবার জন্য 

নানা পণ্ডিত নানারূপে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারুইন যতট। 

সফল হইয়াছেন, ততটা আর কেহ হন নাই। ডারুইন 

দেখিতে পাইলেন, জীবদেহে, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণির জীবদেছে, 

কতকগুলি বিশিষ্ট ধন্দ্দবিদামান। প্রথমতঃ, জীব খাইতে না 

পাইলে বাচে না। খাইতে পাইলেও একটা নির্দিষ্ট বয়সে মরিয়া 

ধায়। এই মরণ হইতে শেষ পর্যন্ত আপনাকে রক্ষা করিতে না 

পারিলেও সন্তান জন্মাইয় বংশরক্ষা করিবার চেষ্টা করে। উহ্না 

আত্মরক্ষারই অর্থাৎ মৃত্যুকে ফাকি দিবারই এক প্রকারভেদ । 
সন্তান শ্বভাবতঃ পিতামাতারই যাবতীয় ধর্্দ উত্তরাধিকারশৃত্রে 

প্রাপ্ত হয়। কিন্ত অবস্থাভেদে আপনাকে কিছু কিছু পরিবন্তিত 

করিয়৷ থাকে । একই পিতামাতার পাঁচটা সস্তান পাঁচরকমের 
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হয়, সন্বতোভ্তাবে এক রকমের হয় না। পাচটা সন্তানই জন্ম- 

লাভের পর বাস্জগতের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্ত 

সকলের সাঘর্থা ঠিক সমান হয় না) কাহারও একটু অধিক, 
কাহারও বা একটু শন্পথাকে ৷ এই বাহাজগতের সহিত সংগ্রাম 
কি ভাষণ, ডারুইনেব পুর্বে তাহা কেহ স্পষ্ট দেখিতে পান 
নাই । শীতাতপ, রোদ্রবর্ষা, জরলপ্লাথন, ভূ'মকম্প, এ সকলত 
আছেই; কন্ত সংগ্রামের ভীষণতা মুখাতঃ অন্নের চেষ্টায়। 
খোধোধয়ে পড়া গিক়াছিল, ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাত। ও 

রক্ষা কর্তা । কথাট। ঠিক সন্দেহ নাই, কিন্তধরাধাম নামক 
চি'উয়াখানার মাঁপক সহশ্রকোটি জীবকে এই চিড়িয়াখানার 

আবদ্ধ কারা বলিয়। দিগাছেন, তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ কর, 

আমি তোনাপের অন-সংগ্রহেৰ জন্য এক পর়স। ঘরের কড়ি 
খরচ করতে প্রস্তত নহি; কন্ত তোমরা যন পরস্পরকে ধরিয়া 

খাইতে পার, তাহা হইলে কাহারও অন্নাভাবে কষ্ট হইবে না; 

অতএব পরখানন্দে পরস্পরকে ভোজন কর। আহারদানের 

ও রক্ষা-কম্মের ইহা অতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই । অতঃপর 

সেই পরমকাক্ুণিক মালিকের অন্ুমতিক্রমে গরু ঘাস থাইতেছে, 

বাঘে গরু খাইতেছে, ঘাস ধানগাছের অন্গে ভাগ বসাইস্কা 

ধানগাছের সংহার করিতেছে; মার ধানের অভাবে ছূর্ভিক্ষহত 
মনুষা বনুন্ধরার ক্রোড়ে জীর্ণ কঙ্কাণ ন্যস্ত করিয়! কৃমিকীটের 
ও শৃগালকুক্ুরের ও বায়স-গৃধের অনসংস্থান কত্িগা দিতেছে। 
অতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই। এই ভীষণ জীবনযুদ্ধে 
বাহার সামথা আছে, পটুতা মাছে, সেই ব্যক্তিই কার়ক্রেশে 
জিতিয়া যান ও বংশরক্ষার অবসর পায়। যাহার! দুর্বল, 
যাহারা অপটু, তাহার! বংশরক্ষায় সমর্থ হয় না। কে কিসে 
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জয়লাভ করে, বলা কঠিন। কেহ ধারাল দ্ীতের জোরে, 

কেহ জোরাল শিঙের বলে, কেহ তীক্ষ দৃষ্টির বলে, জয়লাভ 

করে। -.কেহ সনুখযুদ্ধে সামর্থা দেখাইয়া জিতিয়া যায়__ 

তাহার ধংশপরম্পরার শেষ পরিণতি সিংহ ও শার্দল। 
কেহ ধা রণে ভঙ্গ দিয়া “য; পলাফ়তে স জীবতি” 

এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করে-তাহার বংশধর শশক 

ও হরিণ । 

ফলে জীবসমাজে একটা অবিরাম বাছাই কার্স্য চলিতেছে । 

পণ্ডিতের! ইহার নাগ দিয়াছেন--প্রারুতিক নির্বাচন । জীবন- 

সংগ্রামে যাছাদের কোন না কোনরূপ পটুতা আছে, তাশাদ্দিগকেই 

বাছাই করিয়া লওয়া হয় । যাঁহাদের পটুতা নাই, তাহাদিগকে 

নিচুরভাবে মার্রক্বা ফেলা হয়। এই বাছাই কার্পা যে নিতান্ত 

অপক্ষপাতে « বিবেচনাসহকারে লিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা নহে । 

অনেকে পটুতা সন্কে৪ সামান্য ক্রটিতে মারা পড়ে; অনেকে 

পটু হইয়াও ফাকি দিয়া বাচিয়া যার । এবিষয়ে আমাদের 

বিশ্ববিস্ভালয়ও প্রকৃতি ঠাকুরাশীর নিকট হারি মানেন। তবে 

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই বাছাই কাধ্য অবিরাম গতিতে 

চলিতেছে; কাজেই মোটের পর যাহারা কোন না কোন 

কারণে বাহাজগতের সঠিত যুন্ধ করিবার উপযুক্ত সমর্থ ও দক্ষ, 

তাহারাই বা'চয়া গিয়াছে! যাহার ঘবে অবস্ধব এই পক্ষে অনুকূল, 

ভাঙার সেই অবয়ব পুরুষানুক্রমে গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে । যাহার 

যে ক্ষমতা এই পক্ষে অনুকূল, তাহার সেহ ক্ষমত। পুরুষাগু ক্রমে 

বদ্ধিত হুইয়াছে। 

জীবের দেহযস্ত্রের অন্তর্গত অবযবগুলিতে জীবনরক্ষার অনুকূল 

নানা কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের জীববিস্তা- 
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বিশারদেরা এই কৌশল দেখিয়! চমত্কৃত হইতেন। নাক কাশ 

প্রভৃতি যে কোন একট। অবযবের মধ্যে কত কারিকরি, কত 

কৌশল । আবার যে জীবের পক্ষে ষেমনটি আবশ্তক, তাহার পক্ষে 

তেমনই বিধান। অসম্পূর্ণত! আছে সন্দেহ নাই ; অসম্পূর্ণতা না 

থাকিলে জীবের আধিব্যাধি শোকতাপ হইবে কেন? তৎসস্বেও 

এত গঠন-০ৌশল দেখা যাক,জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বে 

জীবনরক্ষ।, সেই জীবনরক্ষার অনুকূল এত স্ুক্ষ্াতিসুক্ষ্ষ ব্যবস্থা 

দেখিতে পাওয়। যায় যে, জীবব্দাবিৎ পণ্িতেরা এককালে এই 

সকল কৌশলের আলোচনা রোমাঞ্চিত হইতেন এবং এই 

স্তরের নিশ্মীণকর্তার স্ততিগানে নাগরাজের মত সহ্শ্রকণ্ হুইয়া 

পড়িত্েন। ডারুইনের পর আমরা দেখিতেছি, জাবদেছের 

নিন্মাণ-কর্তাকে কোনরূপ কারখান। খুপিতে হুয় নাই। মাথ! 

খাটাইয়া কোনরূপ নক্স। বা ডিজাইন প্রস্তুত করিতে হয় নাই। 

অথচ তিনি এমনই একটা ব্যবস্থা করিয়া [দয়াছেন যে, জীবদেছ 

আপন! হইতে আপনাকে সহস্র বিভিন্ন উপায়ে গঠিত ও পরিণত 
করিয়! লইর়াছে। জীবদেহের যে কয়েকটি শক্তি গোড়ায় মানিন্না 

লওয়! গিল্লাছে, সে শক্তি কম্টা থাকিলে এব্ন্প হবেই ত! 

বাধের মধো যে দন্তহীন, চিলের মধো বে দৃষ্টিহীন, হরিণের মধ্যে 

যে পলারনে অক্ষম, প্রঞ্জাপতির মধ্যে তে প্রজাপতি বিচিত্রবর্ণ 

ফুলের উপর আপনার বিচিত্রবর্ণ ডান। প্রসার করিয় ফুলের সঙ্গে 

মিশিযা গির। আপনাকে গুপ্ত করিয়। শত্রুর মুখে ছাই দিতে পারে 

না, ফুলের মধ্ো যে ফুল মধুর প্রলোভনে, রঙের আকর্ষণে, গন্ধের 

প্ররোচনায় প্রর্জাপতিকে আকর্ষণ করিয়া! তাহ! দ্বারা আপনার 

পরাগ-রেণু পুষ্পাস্তরে বহন করাইয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে 

পারে না, জীবননংগ্রামে তাহার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা! নাই; 
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সে বংশ রাখিবার অবকাশ পায় না। যাকাদের এ এ গুণ 

আছে, তাছারাই মোটের উপর বাচিয়া থাকে ও বংশ রাখে। 

তাহাদেরই বংশধরের দেছের গঠনে আত্মরক্ষার জন্ত অতান্ত 

আবশ্তক এ সকল কৌশল দেখিয়া আমাদের অতিমাত্র বিস্মিত 

হইৰার সমাক্ হেতু নাই। 
আত্মরক্ষা]! করিতে হইলে যাহ! হেয় অর্থাৎ জীবন-সমরে যা 

প্রতিকূল, তাহাকে কোনরূপে বর্জন করিতেই হইবে। যাহা 

উপাদেয় অর্থাৎ জীবন-সমরে অনুকূল, তাহাকেই গ্রহণ করিতে 

হইবে । আবমাত্রেরই এই চেষ্টা, অন্ততঃ উন্নতশ্রেণির জীব- 

মান্ত্রেরই,_যাহার! প্রকৃতির হাতে কেবলমাত্র ক্রীড়ার পুতুল নহে, 

সেই উন্নত জীবমাত্রেরই--এই চেষ্টাথাকিবে। নতুবা সে সমরে 

পরাভূত হইবে, তাহার বংশ থাকিবে না। এই নকল জীবের 

মধো যাহারা আবার আরও উচ্চশ্রেণিতে রহিয়াছে, তাহাদের 

মধ্যে এই হেয়-বর্জন ও উপাদেয়-গ্রহণের জন্ত একট! অতি অদ্ভুত 

কৌশলের আবির্ভাব দেখা যা । এই শ্রেণির জীব উপাদেয়- 

গ্রহণে সুখ পায়, আর হেয়-বর্জন করিতে না পারিলে ছুঃখ পায়। 

জীবমধ্ে এই সুখছুঃখের আবির্ভাব কবে কোথায় কিনূপে 

হইল, এ একট1 বিষম সমস্ত। ! বুদ্ধিজীবী মানুষ হয় ত এমন একটা 

ঘটকাবস্ত্র তৈয়ার করিতে পারে যে সেও হেয-বর্জনে ও উপাদ্দের- 

গ্রহণে সমর্থ হইবে । এমন ঘড়ি তৈয়ার করা চলিতে পারে, 

যেকোন দুষ্ট ব্যক্তি তাহার পেওুলমে হাত দিতে গেলে অমনি 

একট৷ দীভাল চাক! ৰাহির হইয়া..হাঁতে কামড়াইয়া! ধরিৰে 

অথবা দম ফুরাইয়। গেলে, সেই ঘটিকাবন্ত্ব একট!লম্ব! হাত বাড়াইয়া 

দিয়! শুর্যয-রশ্মি আকর্ষণ করিয়া সেই স্ুর্ধ্যরশ্মির উত্তাপে আপনার 

দম আপনি দিয়া লইবে। প্রথমট| হইবে হের-বর্জন, দ্বিতীয়! 
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হইৰে উপাদেয়-গ্রহণ। কিন্তু এই কার্ষ্যে সমর্থ হইলে ঘটকাবন্ত্ স্থখী, 
আর অসমর্থ হইলে দুঃখী হইতে পারিবে, এ কথা বলিতে সাহস 
করি না। ঘটিকা-যন্ত্ সুথদুঃখ 'অন্তভবে অসমর্থ। সকল জীবই 

যে স্গথছুঃখ অন্ভব করিতে পারে, তাহাগু জোর করিয়া বলা 

চলে না; অণুবীক্ষণে যে সকল ক্ষুদ্র জীবাণু দেখা যায়, তাহাদের 
কথ! দূরে আস্তাম, কেঁচো কিম্বা জৌকের মত 'পেক্ষারুত উন্নত 

জীব, যাহারা অহরহ? আত্মরক্ষার অন্ত হেয়-বঙ্জন করিতেছে ও 

আত্মপূ্টির জন্য উপাদেয় গ্রহণ করিতেছে, তাহারা ও স্বখতঃখ অন্ু- 

ভবে সমর্থ কি না, বলা কঠিন। মনস্থত্ববিৎ পণ্ডিতের আসিয়া তর্ক 

তুলিবেন, কেঁচো জৌক দুরে থাক, আপনি,যিনি সর্বাতোভাবে 

আমারই মত মন্রষাধম্মা জীব, আপনারই যে সুথভুঃখের অন্ুভব- 

ক্ষমতা আছে, ভাঙার প্রমাণ কি 2 আপনাকে হাসিতে দেখি ও 

কাদিতে দেখি এবং উভয় স্থলেই আপনার মুখভঙ্গী ও দস্তবিকাশ 
ও চীতৎ্কারের প্রণালী দেখিয়া! আমি অন্রমান করিয়া লই, আপনি 

আমারই মত হাসির সময় স্ুখভ্োগ করেন 'ও কান্না সময় 

ছুঃখভোগ করেন। কিন্তু উহা আমার অনুমান্মাত্র ; আপনার 

ব্বথতঃখের অন্থভব কনম্মিনি কালে কন্মিন উপায়ে আমার 

প্রতাক্ষ হইতে পারবে না। আমি নিজের সুখডঃথ প্রতাক্ষ- 

ভাবে অনুভব করিতে পারি; অন্তের সুখছুঃথখ আমার কাছে 

কেবল তাহার মুখভঙ্গী ও দস্তবিকাশের অতিরিকু কিছুই নহে। 

সেকথা থাক। যখন জ্ঞানগোচর জগতের এক আনা আমার 

প্রতাক্ষগোচর, বাকি পনের আনার জন্তু আমাকে অনুমানের 

উপর নির্ভর করিতে হয়, তখন স্বীকার করিয়া লইলাম, মহাশয় ও 
আমারই মত সুখানুভবে ও হুঃখানুভবে সমর্থ । মহাশয় যখন 

সমর্থ, তখন ম্াশয়ের পূর্বপুরুষ হুন্থধানও সমর্থ ছিলেন এবং 
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গরু-ভেড়া, চিল-শকুনি, টিকৃটিকি-শিরিগিটি, মাছি-মশ1 পর্য্যস্ত ও 

ন। হয় স্থখছুঃধ-বোধে সমর্থ, ইহা! স্বীকার করিয়া লইপাম। 

জীবের এই সুখছুঃখের অনুভব-ক্ষমতা কিরূপে পুষ্ট হইল, 

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ডারুইন-শিষ্যেরা বড় কুণ। বোধ কারবেন 
না। এই অন্থভবে জীবের লাভ আছে ক না,তাহার। কেবল 

ইহাই দেখিবেন। যর্দি এই অন্ুভব-ক্ষমত। জীবন-্বন্দে কোনকূপ 

সাহায্য করে, তাহা হইলে উহার আবির্ভাবের জন্ত ডারুইন-শিষ্য 

চিন্তিত হইবেন না। বল। বানা যে, অনুভবশক্তি-হীন জীৰ 

অপেক্ষা অনুভবশক্তি-যুক্ত জীবের জীবন-সংগ্রামে জয়ের স্থযোগ 

অতান্ত অর্ধক। এত অধিক যে, স্ুখদুঃখভাগী জীবের সহিত ইতর 

আবের এ বিষয়ে তুলনাই হয় না। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে 
উন্নত জীবের অবস্থ। এক্প দাড়াইয়াছে যে, মোটের উপর উপাদেয়- 

গ্রহণেহ তাহার সুখ ও হেয়-বর্জন করিতে না পারিলেই তাহার 

দুঃথ। যদি কোন দুর্ভাগ্য জীব হেয্ু-গ্রছণে সুখ পার ব1 উপাদেয়- 

বর্জনে আনন্দ অনুভব করে, পতঙ্গের মত আগুন দেখিলে 

ঝাপাইয়। পড়িতে যায় অথবা অন্নদশনে বমন করে, ধরা- 

ধামে তাহার গ্বান হইবে না; বংশরক্ষাতেও তাহার অবসর 

ঘটিবে না। 

যে বাহাজগতের সহিত জীবের যুগপৎ মিত্রতা ও শত্রুতা, 

সেই বাহাজগতের কিয়দংশ সে স্থখজজনক ও কিয়দংশ দুঃখজনক 

রূপে দেখিয়া থাকে । মানুষের কথাই ধরা বাক। মানুষ 

দ্েহমধ্যে পাচ পাঁচট। ইন্ত্রিযের দরজ। খুলির! বিশ্বজগতের 

কেন্দ্রস্থানে বপিম্বা আছে। চারিদিক হইতে জাগতিক শক্তিনমূহ 
তাহার সেই ইন্দ্রিরদ্বারে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে । সেই 

আঘাতপরম্পর। গোটাকতক তার বাহিয়! মাথার ভিতর প্রবেশ 
চু 
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করিলে মাথার মগজ কিলবিল করিয়া উঠে। মন্ুষদেহ যন্ত্রমাত্র ; 

বাহা-শক্তির উত্তেজনায় সেই যন্থ সাড় দেয়। কিন্তু আমার 

মাথার খুলির ভিতরে যে এমন কাগ্ড হইতেছে, আমি তাহার 

কিছুই জানিতে পারি না। প্র সকল জাগতিক শক্তির সহিত, 
এ সকল আঘাতপরম্পরার সহিত আমার মুখ্যতঃ কোনও সম্পর্ক 

নাই । আমার সহিত মুখ্য সম্পর্ক কয়েকটা অনুভূতির ; পাঁচট! 

ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিলে পাঁচ রকমের অনুভূতি জন্মে__শবদ, 
স্পশ, রূপ, রস, গন্ধ। মাথার খুলির ভিতর কিলবিলের কথা 

আমি কিছুই জানি না) আমি জানি কেবল রূপ, রস, 

গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। এই শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের সহিত 

আমার মুখ সম্পর্ক, অব! একমাত্র সম্পর্ক। কেন না আমার 
পক্ষে জগৎ, যে জগংকে আমি জানি, সেই জগৎ বূপ-রস-গন্ধ- 

শব-স্পর্শময় । রূপ-রস-গন্ধ-শব-স্পর্শহীন জগৎ যদ্দি থাকে, তাহ! 

আমার জ্ঞানগোচর নহে । এই রূপরস গন্ধ শব্দ স্পর্শ যে আমি 
অনুভব করিতেছি, ইহাই আমার জ্ঞান; আমি ইহাই জানি, 
বাহাজগৎ সম্পর্কে আর কিছুজানি না । জীবনহীন যন্ত্রের এই 
বোধ নাই। ঘটিকাযন্ত্ব বা এঞ্জিনন্ত্র ব্ূপ রস সম্বন্ধে বোধহীন ; 

অতএব বাহজগৎ সম্বন্ধেও সে একেবারে জ্ঞানহীন। আবার জীবন 
থাকিলেই যে এই জ্ঞান থাকিবে, তাহ! জোর করিয়! বলিতে পাবি 

না। কেঁচো! কিংহ্বা! জোক বাহাজগতের উত্তেজন। পাইলে সাড়া 

দেয়, জড়যন্ত্রে যেমন সাড়া দেয়, তার অপেক্ষা অনেক ভাল 

সাড়া দেয়,_কিন্তু বাহাজগতংসম্বন্ধে কেচোর বা জৌকের কোনরূপ 

জ্ঞান আছে, ইহা খুব জোরের সহিত কেঁচো-তত্ববিৎ বলিতে 

পারেন না। জীবজগতের খুব উচ্চ প্রকোষ্ঠে যাহাঙছ্ের বান, তাহা- 
দেরই এই জ্ঞান আছে, আমর! অনুমানপুর্বক বলিতে পারি । 
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ফলে উন্নত জীব বাহজগংকে জানে না; মেজানে কেবল 

রূপ রদ গন্ধ শব্দ ম্পর্শকে। এই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের 

পরম্পরাই তাহার নিকট বাহাজগৎ। কোন রূপ, কোন রস, কোন 

গন্ধ, কোন শব্দ, কোন স্পর্শ জীবের স্থপ্রদ--তাহাই তাহার 

উপাদেয়, তাহাই গ্রহের জন্ঠ সে ব্যাকুল : যাহ! ছুঃখ প্র, তাহাই 

তাহার হের; তাহ! বর্জন করিতে পেব্ন্ত। সেআর কিছু 

দেখে না। কোন্ শন্ুভবট! স্বখ দেয়, কোন্ট! ছঃখ দের, তাহাই 

দেখে ও তরনুসারে যাহা সুখজনক, তাহা গ্রহণ করে ও যাহ? 

দুঃখজনক, তাহা বজ্জন করে। সৌভাগাক্রমে প্রারৃতিক 

নির্বাচনের ফলে এরূপ ফঈীড়াইয়! গিয়াছে, যাহা জীবনরক্ষার 

অনুকূল, তাহাই মোটের উপর আরাম দেয়, যাডা মোটের উপর 

প্রতিকূল, তাহাই ছঃখ দেয়। মোটের উপর বলিলাম, কেন না, 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল কোথাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; 

সর্বত্র থকা আছে ও অসম্পূর্ণতা আছে। অনম্পূর্ণতা আছে 

বলিয়াই পতঙ্গ বহ্ছিমুখে বিবিক্ষু হয়। অসম্পূর্ণতা আছে 

বলিয়াই গাঞ্জা গুলি ও মদের দোকান চলিতেছে । জীবন- 

সমরে প্রতিকূল হইলেও মানুষের এ সকল দ্রবোর প্রতি নেশা 

আছে,_উহা একরকমের আরাম দেয় ও ভ্রমক্রমে উপাদেয় 

বলিয়া গৃহীত হয়। মানুষ-পতঙ্গ দেখিয়া শুনিয়াও সেই 

আরামের লোভে তই সকল বহ্কির মুখে প্রবেশ করিতে যায়। 

এই 'অসম্পূর্ণতা সত্বেও মোটের উপর মাহা জীবন-হুন্দে অগ্থকুল, 

তাহা স্রখজনক বলিম্বা উপাদের, ও যাহা প্রতিকূল, তাহা 

দুঃখজনক বলিয়! হেয়। 

' এই রূপ-রপা্দির জ্ঞান এবং তৎসহিত সুখতুঃখের অনুভবের 

আবির্ভীব, উচ্চতর জীবকে জীবন-সমরে আশ্চর্দ্যভাবে সমর্থ 
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করিয়াছে । আগুনে হাত দেওয়া! জীবনের পক্ষে অনুকূল নহে; 
আমর! আগুন হইতে হাত সরাইয়! লই; আগুনের ভগ্ষে নে, 

আগুন যে বেদনা দেয় তাহারই ভয়ে। এইরূপ সর্বত্র । যাহ! 

দুঃখজনক, আমর1 ততক্ষণাৎ তাহা হইতে দূরে যাই; যাহ] সুখ- 
জনক, তাহাকে টানিয়া লই। পায়সান্ন দেখিলেই আমাদের লাল 

নিঃসরণ হয়, আর কটু ও তিক্তরস হইতে আমর! রসন। সংবর 

করি। এইরূপে আমরা জীবনযাক্রা নির্বাহ্ছ করি। সময়ে 

সময়ে পতঙ্গ-বুত্তির জন্য ঠকিতে হয় বটে। কিন্তু মোটের 

উপর জীবন-যাক্ার প্রণালী এই যে, সুখকে অন্বেষণ করিতে 

হইবে ও দুঃথকে পরিহার করিতে হইবে । এই শিক্ষা আমর! 

প্রকৃতিদেবীর পাঠশালায় লাভ করিয়াছি। 

যাহাদের এই প্রবুত্তি নাই, যাহারা লঙ্কা আর নিমের পাতা 

পেট ভপিয়! খায়, আর লুচিমণ্ায় সক্কোচ বোধ করে, প্রকৃতিদেবী 
তাহাদের গল টিপিয়। মারিয়া! ফেলেন, তাহাদের ভিটা পর্যান্ত 

উচ্ছিন্ন হয়; তাছাদের বংশে বাতি দিতে কেহ থাকে না । কাজেই 

যাহাদের স্থথলাভের ও ছুঃখ-পরিহারের প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই 

প্রকৃতির পাঠশাল! হইতে পাস করিয়া! বাহিরে আপিয়াছে। লক্ষ 

লক্ষ বৎসর ধরিয়! লক্ষ পুরুষের গলা-টেপার পর জীবের এই অবস্থা 

দাড়াইয়াছে। মাষ্টার মহাশয় আমাদের কল্যাণের জন্য বেত 

মারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষোভ হয়; কিন্ত এই নিষ্ঠুর লেডী 
মাষ্টার যে, মন্দ ছেলেদের একবারে গল! টিপিয়া দেন, তজ্জন্ 
অমর! ক্ষুব্ধ হই না। 

জীবন-রক্ষার জন্ত এই প্রবৃত্তিগুলার এত প্রয়োজন যে, প্রক্কতি- 
দেবী সেগুলার সম্বন্ধে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে একবারেই 
তাকান নাই। তাছার নিষ্ঠুর আইনের প্রয়োগে একবারে কঠোর 
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বিধান বধির মুনি লাগ্িলেই খাইতে হইবে, তৃষ্ণা 

হইলেই জলের অন্বেষণ করিতে হইবে, বাখের মুখ হইতে 

পলাইতেই হইবে; আগুন হইতে হাত গুটাইয়া লইতেই হইবে; 
এ সকল বিষয়ে আমাদের ভাবিবার অবসর নাই, আমাদের কোন- 

রূপ স্বাধীনতা নাই। এই সকল প্রবৃত্তির নাম সংস্কার। উচ্চতর 

জীব যখনই ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই এই সংস্কারগুলি লইয়। জন্মে, 
পিতামাতার নিকট হইতে জন্ম-সহ এই সংস্কার প্রাপ্ত হয় । জন্ম-সহ 

প্রাপ্ত হয় বণিয়া ইহাদের নাম দিতে পারি সহজাত বাসহজসংস্থার; 

ইংরেজিতে বলে 17১01001 এই সকল সহজসংস্কার জীবকে 

জীবনপথে চালাইতেছে ; মোটের উপর, স্থপথেই; চালাইতেছে; বে 

পথে গেলে জীবন রক্ষা হইবে, সেই পথেই চালাইতেছে। কাজেই 
সহজ-সংস্কারের উপর নির্ভর করিস্তা চলিতে থাকিলে, মোটের 
উপর জীবন-যাত্র! বেশ চলিয়া! যায়! মোটের উপর,---কেন না, 
বাহাজগৎ হইতে এমন সকল আক্রমণ আসে, সহজসংঙ্কারে 

সেস্থলে কোনরূপ কর্তব্য উপদ্দেশ দেয় ন। জীবের জীবনে 

যে সকল আক্রমণ ও আঘাত অনুক্ষণ সদাসর্বদ! ঘটিতেছে, 

সেগুপার সম্বন্ধে সহজসংস্কারই প্রধান অবলম্বন। এখানে 

ংস্কারের বলেই কর্তবা নির্ণয় হয়; ভাবিবার চিস্তিবার অবসর 
থাকে না। কিস্থ এমন অনেক ঘটনা! ঘটে, রূপ-রস-গন্ধাদির 

এমন মিশ্রণ মাঝে মাঝে আসিন্া উপস্থিত হয়, তাহাতে জীব 

কিংকর্তব্য-বিমুড হইয়া পড়ে; তাহার সহজ সংস্কার তখন 

তাহাকে কোনও লক্ষা নির্দেশ করে না। অনুক্ষণ এই সকল 

আক্রমণ ঘটে ন1 বলিয্নাই প্রাকৃতিক নির্বাচন এই শ্রেণির আক্রমণ 

হইতে ঝঁটিতি পরিত্রাণের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই । কাজেই 
জীব এখানে কি করিবে, তাহা সহসা ঠাওর করিতে পারে ন|। 



চিজ, 

যে সকল মাধাত ও উত্তেজনা কখনও বা স্থথ দেয়, কখনও বা 

হঃখ দেয়, কখনও বা সুখছ্ধ কিছুই দেয় না, জীব সেই সকল স্থলে 

সুখলাভের বা দ্ুঃখ-পরিছারের চেষ্টা কঠিতে গিয়া লনয়ে সময়ে ঠকিনা 

যায়) আপাততঃ স্থথজনক বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করে, ভবিষ্যতে 

ও পরিণামে শাহ হম্ম ত হৃঃখ আনয়ন করে। জামের মত যদি 

আফিমের গুলি স্থুলভ হইত, তাহা হইলে অহিফেন-তৃষ্ণা 

দূমনের জগ্ত প্ররুতি দেখীই একট! ব্যবস্থা কারতেন) স্ুল্ভ নহে 

বলিয়াই মানুষ এখানে নেশার অধীন । নেইব্ধপ আপাততঃ ছঃথ 

মনে কনিস্া বাহাকে পরিহার করে, তাহা পরিণামে হম ত 

কল্যাণকর হইতে পারিত। সহজসংস্কারের নিতান্ত বশবর্তী 

হইব চলিলে এ সকল স্থলে পরিণামে মঙ্গল হয় না। 

ভুতের উপর অদ্ভুত এই বে, এইরূপ স্বলেও কর্তব্য-নির্ণক্কের 

জন্ত কতকগুপি জীব একটা ব্যবস্থা করিয়া লহস্কাছে। যেখানে 

সঙ্জসংস্কার কোনও উপদেশ দেয় না, সেখানে বুদ্ধিবুত্তি ও 

বিচারশ:ক্ত আসিয়া গন্তব্য পথ দেখাইয়া! দেয়। এই বুদ্ধিবৃত্তি 

ও বিচার-শক্তির ক্ষমতা অতি আশ্চধ্য । উন্নত জীবের মধ্যে 

আবার যাহার! অত্ান্নত প্রকোন্ঠে বর্তমান আছে, তাহাদের 

মধোই এই বৃত্তি ও এই ক্ষমত। স্পষ্ট দ্রেখা বায়। মৌমাছি 

অতি অদ্ভুত ধরণের মৌচাক নির্মাণ করিয়া তাহাতে মধু সঞ্চয় 

করে। দপীড়া আরও অদ্ভুত ধরণে সমাজ-পালনের ব্যবস্থ। 
করে )১ কিন্তু বুজিপুর্বক করে, ইহা? বল! চলে না। উহ্থারা সহজ 

স্কারের প্রভাবেই এ সকল কাণ্ড করিয়া থাকে । মৌমাছি 
বন্ত্রের মত পুরুষান্ুক্রমে তাহার চাক নিন্মাণ করিস! আমিতেছে ; 

পিপীড়া যন্ত্রের মতই তাহার সমাজ বাঁধিয়া আদিতেছে; এ সকল 

কাধো তাহার! সংস্কারবশে বাধ্য আছে অথব! প্রকৃতি কর্তৃক নিধুক্ 
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আছে; এ বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছ। অনিচ্ছ। বা স্বাধীনতা কিছু নাই। 

কেন কি উদ্দেগ্তে তাহার! এন্ধপ করিতেছে, তাহ! তাহারা 

জানে না। জীবন ধরিতে গেলে উহাদিগকে শ্ররূপ করিতেই 
হইবে। না করিলে জীবন-যাত্রা চলে না বলিয়াই প্রকৃতিদেবী 

প্রাকৃতিক নিক্বাচন ভ্বারা উহ্হাদিগকে এ প্রবৃত্তি ও এ 

ক্ষমতা দিয়াছেন। ঘাহাদের এ প্রবুন্তি ছিল না বা এ 

ক্ষমত1 ছিল না, তাহাদিগকে টিপিয়া মারিয়াছেন। উচ্চ পশ্ত- 

পক্ষীর বু্ধিবুন্তি ৎ বিচার-শক্তি আছে কি না, বলা বিষম সমস্থা]। 
তৃতীয় ভাগ শিশ্ুশিক্ষার হাতী যখন তাহার মাহুতের মাথায় 

নারকেল প্রহার করিয়াছিল, তখন দে ষে বিচার-শক্ডির পরিচয় 

দেয় নাই, তাহ। বল! ছৃফফধর। আমার কোন আত্মীয় মহাঞ্জনি- 

বাবসা করিতেন; ঠাহার বাড়ীর দরজায় খাচার মধ্যে একটি 

ময়ন। পাখী ঝুলিত। কোন ব্যক্তি দরজার চৌকাঠে পা 

দিবামাত্র পাখা জিজ্ঞাসা করিত, “টাক এনেছিস্ ?” পাখার 

এই ক'ম কতটুকু সংস্কার-প্রোরত, আর কতটুকু বিচার-পূর্ব্বক 

কৃত, বলা কঠিন। কফিন বানর যখন তাহার পালকের 

আদেশক্রমে কদমগাছে উঠে, আর সাগর ডিঙ্গায় ও শ্বাশুড়ীকে 

ভেংচায়, তখন তাহার এই ব্যবহার যে বুদ্ধি-পর্বক 'আচক্িত 

হয় না, ইহা! বল! কঠিন। সেষাহাই হউক, জীবের মধ্যে মনুষ্য 

এই বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠ। পাইয়াছে। এই বুত্তির উতৎকর্ষহেতু মনুষ্য 

জীবজগতে শ্রে্ঠ । 

এই বুদ্ধিবৃত্তি যে জীবন-রক্ষার পক্ষে অনুকূল, তাহাতে কোন 

ংশয়ই নাই। কেন না, সহজ সংস্কার যেখানে পথ দেখায় না, 

অথচ ঠকাইয়া দেয়, বুদ্ধিবৃত্তি নেখানে গন্তব্য নির্ণয় করিয়া 

জীবন-রক্ষার উপায় করে। বুদ্ধিজীবী মনুষ্যই সথরাপান-নিবানিণী 
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সভা! স্কীপন করে এবং অমাবস্তার নিশিপালনে ব্যবস্থা দেয়। 

বুদ্ধিবৃর্তি জীবন-রক্ষার যখন অনুকূল, তখন ডারুইন-শিষ্যের 
আর ভাবনা নাই। তিনি অকুতোভয়ে বলিলেন, এ বুদ্িবৃত্তিও 

প্রাকৃতিক নির্বাচনে লন্ব। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। 

বুদ্ধিবুত্তিও পুরুষ-পরম্পরায় সংক্রান্ত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে ইহার তীক্ষতা ও পরিসর ক্রমশঃ 

বাড়িয়া যাইতেছে । কিন্তু সহজাতসংস্কারের সহিত ইহার 
অত্যন্ত প্রভেদ। মানুষ পিতামাতার নিকট হইতেই এই 

বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়া থাকে ; কিন্ত ইহার প্রয়োগ নৈপুণা মানুষকে 

শিক্ষা হ্বারা লাভ করিতে হয়। মানুষ জন্মকালে যে বুদ্ধিবুত্তি 

লাভ করে, জন্মের পর শিক্ষার দ্বারা সেই বৃতির প্রয়োগ-প্রণালী 

শিখিক্া লয়। পিতামাতা যে অবস্থায় কখনও পড়েন নাই, যে 

অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, পুজ্র সেই 

অবস্থায় পড়িলে কিরূপে চলিতে হইবে, বুদ্ধিবৃত্তি তাহা স্থির 

করিয়া দেয়। এমন কি, পিতামাতা কোনও অবস্থায় পড়িয়া 

বুদ্ধি-প্রভাবে যদি কোঁন পথ নির্ণয় করিয়া! থাকেন, পুজ জন্মমাত্রেই 

সেই পথ জানিতে পারে না। তাহাকে নৃতন করিয়া তাহা 

শিখিয় লইতে হয়। এই শিক্ষা মোটের উপর ঠেকিয়া শেখা। 

এখানে সুখ-ছুঃখের উপর নির্ভর চলে না। বাহা-জগতের কোন 

আক্রমণ আমাকে একট আঘাত দয়! গেল, আমি তজ্জন্ত প্রস্বত 

ছিলাম না) সহজসংস্কার এখানে পথ দেখাইয়া দেয় নাই) 

আমি ঠকিয়া গেলাম। কিন্তু এই যে ঠকিয়! গেলাম, এই 

ঘটনাট! আমার অভ্যস্তরে মুদ্রিত ও অস্কিত রহিল। পরবর্তী 

আক্রমণের জন্তু আমি প্রস্তত থাকিলাম। সেবার আর আমি 

ঠকিজলাম না। আমার বুদ্ধি-বৃত্তি জাঁজাকে বিনা দিয়াছে, 
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এইরূপে এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইবে । গ্রামে 
প্রেগ প্রবেশের পুর্বে ইছুর মারিতে হইবে, মানুষের সহজ্সংস্কার 

তাহা বলে না) মানুষ ইহা ঠেকিয়া শিথিয়াছে। অতীতের 
অভিজ্ঞতা-ফলে এইরূপে আমি ভবিষাতের জন্য প্রস্তুত হুই। 
বাহৃজগতের আক্রমণ নান! দিক্ হইতে নানা মুর্তিতে আসিয়' 

আমাদিগকে নানারপে ঘ! দিতেছে ও ঠকাইতেছে। ক্রমশঃ 

আমর! অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি ; ভবিষাতের আক্রমণ যাহাতে 

বিপন্ন করিতে না পারে, তজ্জন্ প্রস্তুত হইতেছি। কি করিলে 

কি হয়, অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। 

আমর] সেই ধারণ। সঞ্চয় করিতেছি ও আবশ্বাকমত প্রয়োগ 
করিতেছি । কোন্ বস্তর সহিত কোন্ বস্তর কিরূপ সম্পর্ক, 

কোন্টা হিতকর, কোন্টা আঅহিতকর, কোন্টা আপাততঃ 
স্থথদায়ক হইলেও হেয়বা তঃখদায়ক হইলেও উপাদেয়, তাহার 

সমাচার আমাদের মধ্যে আমারা মুদ্রিত করিয়া রাখিতেছি। 

সেই অভিজ্ঞতার ফলে আমরা গন্তবা পথ নিরূপণ করিতেছি। 

সহজাত পাশবিক সংস্কারের বশে যস্ত্রবৎ নীয়মান না হইয়া 

আমর! স্বাধীনভাবে ইচ্ছাপুর্বক আমাদের জীবন-রক্ষার 
বাবস্থা কর্রিতেছি। যে রূপ রস গন্ধ আপিয়া আমাদিগকে 

আঘাত দিতেছে, সেই রূপ রস গন্ধকেই আমরা স্বকার্য্য-সাঁধনে 

প্রেরণ করিতেছি । তাহাদ্দিগকেই আমরা খাটাইয়া লইতেছি। 
তাহার! শক্রভাবে আদিলেও তাহাদিগকে আমরা জীবন-রক্ষার 
অনুকূল করিয়া লইতেছি। ইহারই নাম বৈজ্ঞানিকতা। ৷ মনুষ্য 

এই জন্য বৈজ্ঞানিক জীব। বিশ্বজগতের মধ্যস্থলে আমি বসিয়া 

আছি এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে সহস্র সমাচার আমার ইন্ড্িয়-ঘ্বারে 
বেশ করিয়া আমার অভিজ্ঞতা বর্ধিত করিতেছে । আমি 



হি 

নিরীক্ষণ করিতেছি; আমি সাক্ষী, আমি বাহ! দেখিতেছি, তাহ। 

চিন্তপটে মীকিয়া ব্লাখিতেছি এবং প্রয়োজনমত তাহা আমার 

কাজে লাগাইতেছি। কাজ, কি না--জীবন-রক্ষা। রূপ-রসাদির 

প্রবাহ আসিয়া আনার চিন্তপটে রেখ! টানিক্সা যাইতেছে। তাহার 

সাহায্যে আমরা আমাদের ভবিযাৎ নিদিষ্ট করিয়া লইতেছি। 

অতএব আমি বৈজ্ঞানিক। 

কিসে কি হহতেছে, কিসের পর কি ঘটিতেছে, কখন কি 

ঘটিতেছে, ইহা বসিয়া বসিয়া দেখা এবং এই দরশনজাত 

'অভিজ্ঞশাকে জাবন-যুদ্ধের কাজে লাগান, বৈজ্ঞানিকের এইমাত্র 

কারধা। মনে করিও না যে, বগলে থামমিটার ও চোখে দূরবীন 

না লাগাহলে বৈজ্ঞানিক হয় না। ই্রীমএঞ্িন আর ডাইনামো, 

আর মোটরগাড়ী আর গ্রামোফোন দেখিয়া ভূল বুঝি ও না যে, যন্ত্র 

তত্ত্বের বহ্বারস্ত না হইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। বসিয়া বসিয়্। 

জগত্যস্ত্রের গাতাবাঁধর আলোচনা ও সেই আলোচনাকে আপন 

জীবনযাত্রায় 'নয়োগ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়। এই 

অর্থে আমরা সকলেই ছোট বড় বৈজ্ঞানিক। এমন কি, 

তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার হাতী যে রাগ করিয়া! মাহুতের মাথাক় 

নারিকেল ভাঙ্গিয়াছিল, সেও যে একট ছোটখাট বৈজ্ঞানিক 

ছিল না, তাহ! নির্ভয়ে বলিতে পারি না। আজ বড় বড় 

বৈজ্ঞানিকের হাতে, কেলবিনের হাতে, অথব। এডিসনের হাতে 

বড় বড় বৈজ্ঞা(নক আবিষ্কারের বা উদ্ভাবনার সংবাদ গুনিন্বা ত্রস্ত 

হইবার হেতু নাই; মানবের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 

আবিষ্ষারগুলি কোন্ অতীত কালে কোন্ অজ্ঞাতনামা বৈজ্ঞানিক 

কর্তৃক সম্পাদিত হুইরা গিরাছে, ইতিহাস তাহার খবরও রাখে 
না। আমাদের থে অরণাবালা পৃর্ধাপতামহ লর্বপ্রথমে কাঠে 
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কাঠে ঘন! মাগুন হৃলিবার ব্যবস্থা! করিদ্বাছিলেন। কোনও 
এডিসনের কোনও উদ্ভাবন তাহার সাঁহত তুলনায় নহে। তুমি, 
আমি, লে, প্রচতাকেই এই বিশ্বজগতের দিকে চাইয়া অম'ছি ও 

যে মাশক্েঠা সব্চম্ন করিতেছি, তাহাই আনাদের কাকে লাগা- 

হতেছি। আমরা সকলেই বৈজ্ঞশিক ; ফেহ ছোট, কেহ বড়। 

প্রত্যোকেহ আনব! কিছু না কিছু নূতন ঘটন। প্রত্যক্ষ করিতেছি 
এবং এই আবক্কৃত ব১ন।-সম্ই পুজাভৃত হইরা ৪ পুরুষ- 

পরম্পরা পম সাকত হইর়! মানবঙ্গাতির মঅভক্কতা বন্ধিত 

করিতেছে। 

আমপ। প্রতোকেই বিশ্বজগতের পধ্যবেক্ষক। সকলের দৃষ্টি- 

শক্তি মান নহে | কেহ উপর উপর দেুখন, কেহ তলাইয়া 

দেখেন। কাহার দৃষ্ট গুন, কাহারও শন্দু; কেহ দুরের বস্তু 

দেখেন, কাহারও দৃষ্টি সমীপদেশেই নিবন্ধ। কেহ অত্যন্ত 
চক্ষুত্মান্, কেহ বা চক্ষু সন্ত্বও অদ্ধের মত ব্যবহার করেল। কেহ 

আন্দানে দূর? /নদ্ূপণ করেন, কেহ গঞ্জকাঠি হাতে লইর়| মাপিয়! 

দেখেন। কেহ সহজ চোথে তাকান, কেহ চোখের দন্ুধে চশম! 

ও পরকলা লাগাইয়া দেখেন। সহজ চোখে যাহা দেখা যায়, 

চোখের সা্নে খানকতক কাচের পরকলা রাখিলে তার চেয়ে 

অধিক দেবা যান; কাজেই যে বড় বৈল্ঞানিক, সে দূরবাণ দিয়া 

দুরের গ্রনব দেখে বা অনুবাক্ষণ দিয়া ছোট ্িনিষ বড় কারয়। 
দেখে। দ্দগতে যাহ! আপনা হইতে ঘট:তছে,। কেহ তাহাই 

দেখিয়া তুই; ০কহু বা পাঁ6ট। ঘটন। ঘটাইরা দেখিয়া তুষ্ট। 

পাচট। দ্রবা পাঁচ জান্বগ। হইতে সংগ্রহ করিয়। তাহাদের পরস্পর 

ব্যবহার দোখলে, তাহাদের দ্বার! পচ! ঘটন। ঘটা ইব! বেথেলে, 

অনেক পৃতন খবর পাওযর়। বার-যাহ। কেবল শ্বভাবের উপর 
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নির্ভর করিয়া থাকিলে পাওয়া যায় ন1। এইরূপ ঘটনা-ঘটানর 
নাম পরীক্ষা করা, ইংরেজিতে বলে 651১6110617 করা) 

আমরা সকলেই কিছু না কিছু ০১:0177070 করিতেছি । 

বৈজ্ঞানিক যাহার ব্যবসায়, তাহাদের কেহ অক্সিজেন 

আর হাইডোজেনে আগুন ধরাইয়া দ্েখিতেছেন, কি হয়; 

কেহ দম্তার উপর দ্রাবক ঢালিয়। দেখিতেছেন, কি হয়? 

বেহু চুম্বকের নিকট লৌহথণ্ড ধরিয়া দেখিত্ডেছেন, কি হয়) 

কেহ ইন্দুরের জেজ কাটিয়া! দেখিতেছেন, তাহার বাচ্ছার লেজ 

গজায় কনা; কেহ রোগীকে কোন ওযধ গেলা ইয়া! দেখিতেছেন, সে 

শীত ভৎসংসার পার হয় কি না। এইরূপ টন] ঘটাইয়! অভিজ্ঞতা - 

সঞ্চয়ের সুচাকু ব্যবস্থা করায় সম্প্রতি মনুষ্ণের অভিজ্ঞতা অতি- 

মাত্রায় বাঁড়িক্া চলিতেছে এবং এই রীতির অবলম্বন-হেতু 
বৈজ্ঞানিকতার মাহাত্মযও অত্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। 

ফলে আমিও দেখি, তুমিও দেখ, আর লর্ড কেলবিনও দেখেন) 

কিন্ত তুমি আমি যাহা দেখি, লর্ড কেলবিন তাহার তুলনায় 
অনেক অধিক দেখেন, অনেক সুক্স দেখেন, আন্দাজ না করিয়া 

মাপ কাঁরয়া দেখেন এবং দেখিতে যাহাতে ভূল না হয়, 
তাহার জন্ত নানাবিধ ব্যবস্থা করেন? ইক্ট্রিয় যাহাতে প্রতারিত 

না করে, তাহার ব্যবস্থা করেন। আবার আমরা যাহ! 

কাজে লাগাইতে পারি না, কেলবিন অবলীলাক্রমে তাহ! 
কাজে লাগান। আমরা উভয়েই বৈজ্ঞানিক; কেহ অতি 

ছোট, কেহ অতি বড়। 

বিশ্বজগতের ঘটনা-পরম্পর্া বৈজ্ঞানিক বসিরা বগিয়! 

দেোিতেছেন ) কিন্ত উহ! কেন ঘটিতেছে, কি উদ্দেত্তে ঘটিতেছে, 
তাহ! কিছু বলিতে পারেন কি ? এই প্রশ্ত্রের একমাজ উত্তর-_ 
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না। বুন্তচাত নারিকেল ভূমিতে পড়ে; কিন্তু কেন পড়ে, তাহার 

উত্তর কোনও বৈজ্ঞানিক এ পর্যন্ত দেন নাই, কেহ দিবেন না। 

পৃথিবীর আকর্ষণে পড়ে বপিলে, কোনও উত্তরই হইল না; কেন 

না, পৃথিবী কেন আকর্ষণ করে, তার পরেই এই প্রশ্র আসিবে। 

পৃথিবী বিকর্ষণ না করিয়া আকর্ষণ করে কেন, তাহা ক জানে 2 

বিকর্ষণ করিলে অবস্ত আমাদের স্থবিধা হইত না, নারিকেল 
আমাদের ভোগে লাগিত না; কিন্ত পৃথিবী ষদ্দ বিকর্ষণই 
করিতেন, তাহা গুইলে আমরা কি করি হাম? বোট! হইতে খপবা- 
মাত্র যদি নারিকেল তাহার শন্তপমেত ও ক্ষীরসমেত বেলুনের 
মত উধাও হইয়া উঠিগ্াা বাইত, তাহা হইগে পৃথবীর সহজ 
বৈজ্ঞানিক হতাশভাবে উর্ধমুখে দূরবীণ লাগাইর়। চাহিরা 
দেখিতেন এবং কতনিনিটে কত উর্ধে উঠল, তাহার হিপাব 
রাখিতেন) কিন্তু নারিকেল ফণ রদকরাযর় পরিণত হইত 

না। পদার্থবিস্তা খুলিঘ্৷ ছেলেরা দেখিত, শেখ! আছে, পৃথিবী 
সকল দ্রব্কেই আকর্ষণ করেন, কিন্ত নারিকেলের প্রতি 
তাহার অন্য ব্যবহার; নারিকেলকে তিনি টানেন ন!, ঠেলিক্া 
দেন। মনুম্যজাতির সৌভাগাক্রতম" পৃথিবী নারিকেগকেও 

টানিতেছেন, এজন্ত আমর! কৃতত্ত আছি। কিন্ত ফেন বে 
পৃথিবীর এই আকর্ষণ-প্রবৃত্তি, তাহার কোনও উত্তর নাই। হয়ত 
'নিউটনের কোনও পরবস্তা পুরুষ দেখাইবেন, নারিকেল ও 
পৃথিবীর মাঝে কোনরূপ স্থিতিস্থাপক রজ্জুর বন্ধন রহিয়াছে, 
বাহার ফলে এই আকর্ষণ; অথব! পিছন হইতে নারিকেল এমন 
কিছু ঠেল! পাইতেছে, তাহাতেই তাহার ভূ-পতনে প্রবৃতি। কিন্ত 
ইহাতে ও সেই “কেন'র উত্তর মিলিল না। কোন পণ্ডিত অনুমান 
করিয়াহিলেন, পিহন হইতে কনিক।-বৃষ্টর ঠেগ। পাইনা উর 
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দ্রব্য পরম্পরকে আকর্ষণ করে! কিন্তু সেই অনুমান সঙ্গত 

হইলেও, সেই কণিকা-বুষ্টিই বা কেন হয় এবং ঠেলাই বা! কেন 

দেয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহ সাহস করেন নাই। 

এইরূপ কারণ-অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকের কতকটা অধিকার 

আছে বটে; কিন্তু তজ্জন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক অতিমাত্র ব্যস্ত 

নছেন। জগতে ঘটনা-পরম্পরা ঘটিয়া যাইতেছে ; তজ্জন্ঠ তাহার 

কোনও দায়িত্ব নাই। জাগতিক বিধান বৈজ্ঞানিকের দিকে 

দৃক্পাত না করিয়া চলিয়া বাইতেছে; কোন ঘটনাই তাহার 
পরামর্শ লইয়া ঘটিতেছে না। তিনি কেবল বসিয়া বসিয়া 

দেখিবার অধিকারী । তিনি যাহা দেখেন তাহাই লিপিবদ্ধ 

করেন, তাহারই আলোচনা! করেন এবং সম্ভব হইলে সেই 
অভিজ্ঞতার সাহায্য ভীবনের কি কর্ম সাধিত হইতে পারে, 
তাহার কন্বান করেন। জগতে যত ঘটন! ঘটিতেছে, সবই যদি 

ভিন্ন ভিন্নরূপে ঘটিত, কোন্টার সহিত কোনটার কোন 

সম্পর্ক না থাকিত, তাহা! হইলে বৈজ্ঞানিকাক বাতিব্যন্ত 

হইয়। পড়িতে হইত । অন্ততঃ তিনি এরূপ ঘটনাকে কোনরূপেই 

আক্মত্ব কারতে পারিতেন না। ্র্য্য যদি প্রতাহ পুর্বে না 

উঠিতেন; দোকান হইতে চাল কিনিয়া ঘরে আসিয়া যদ্দি দেখা! 

যাইত__তাহার অদ্ধিক নাই: খাইতে বসিয়া যদ কোনদিন 
দ্নেখা যাইত--যত খাই তত ক্ষুধ। বাড়ে; লুচি ভাজিতে গিয়া? 

যদি দেখা যাইত-_ কড়াইয়ের ঘ হঠাৎ কেরোসিন হইয়া গিয়াছে; 

তাহ! হইলে বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান-চচ্চা ছাড়িয়া! দিতে হইত এবং 

মনুষ্থুকও ভীবন-যাজাসন্ছন্ধে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িতে হইত। 

সখের বিষয়, প্রকতিদেবীর এইরূপ খেয়াল নাই । প্রকৃতিতে 
এবটা শুজ্খজ। আঃছে, জ্জতি আছ । আজ যাহা .যরূপে ঘটে, 



[ ৩১]. 
কালও তাহা সেইরূপে ঘটিয়া থাকে। আবার অনেকগুল! ঘটন! 

একই রকমে ঘটে। কেন সেই শৃঙ্খল] আছে, তাহা আমর জানি 

না; কিন্ত আছে, তাহা দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক, যিনি পরকল৷ 

চোখে, মাপকাঠি হাতে, বসিয়া বসিয়৷ দেখিতেছেন, তিনি এই 

সকল শৃঙ্খল! খুঁজিয়া বাহির করেন। তোমার আমার চোখে 

যে শৃঙ্খল! ধরা পড়ে না, বৈজ্ঞানিকের চোখে তাহা ধর! 

পড়ে। তিনি জাগতিক বিধি-বিধানের আবিফ্ষার করেন। 

নারিকেল ফলের গতির যেনিয়ম, চাদের গতিরও সেই নিয়ম, 

গ্রহগণের গতিরও সেই নিয়ম, আবার জোয়ার-ভাটায় মহা- 

সাগরের অন্ুপৃষ্ঠের উত্থান-পতনেও সেই নিয়ম । ইভা নিউটনের 
পূর্ববে কাহারও চোথে পড়ে নাই) নিউটনের চোখে পড়িয়াছিল, 

তাহাতেই নিউটনের নিউটনত্ব। 

ফলে বৈজ্ঞানিক কেবল দ্রষ্টা। জগতে যাহা ঘটিতেছে এবং 

সেই ঘটনা-পরম্পর1 ষে নিয়মে চলিতেছে, তাহাই তিনি দেখেন । 

কিন্ত তিনি জগতের কতটুকু দেখেন ? এইখানে বলিতে বাধা 

হইব যে, দূরবীক্ষণ আর অণুবীক্ষণ প্রভৃতি সহ যন্ত্র সায় 

থাকিতেও তিনি জগতের অতি অল্প অংশই দেখিতে পান। 

কেন না, বিশ্বজগতের অস্ত কোথায়, তাহ! তিনি এখনও আবিষার 

করিতে পারেন নাই এবং সেই অন্ত আপাততঃ জগৎকে অনন্ত 

বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়! ফেলিয়াছেন। পাঁচটার অধিক ইন্দ্রিয় নাই 

এই পাঁচট। ইন্দ্রিয় ও আবার নান! দোষে অসম্পূর্ণ । আচার্যা হেলম- 
হোত্জ একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের 

ইন্দিয়ের মধো বাহা শ্রেঠ অর্থাৎ চক্ষু, উহাতে এত দোষ বিদ্যমান 

যে, বদি কোনও শিল্পী একূপ নানাদোষ-হুষ্ট যন্ত্র প্রস্তত করিয়া 

দিত, তিনি তাছার দাম দিতেন না। ইন্দ্রিয়গুলির দোষ- 
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ংশোধনের ও ক্ষমতা-বর্ধনের সহম্র উপায় উদ্ভাবন করিয়াও 

জগতের অতি অল্প অংশই তিনি প্রতাক্ষগোচর করেন। পুর্বে 

বলিয়াছি, জগতের এক আন প্রত্যক্ষ গোচর; পনের আন 

অনুমান করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বস্ততঃ এই প্রত্যক্ষগোচর 

ও অনুমান-লবধ জগতের বাহিরে ও ভিতরে জগতের আর একটা 

বুহুত্তর অংশ কনিত হয়, যাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কোনও কথ। 

বলিতেই সাহস করেন না। সেই অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তৰে 

স্থখের বিষয়, বৈজ্ঞানিক ঞ্রমশই জগতের জ্ঞাত অংশ হইতে 

অজ্ঞাত অংশে অধিকার বিস্তার করিতেছেন। অজ্ঞাত জগৎ 

ক্রমশই তাহার জ্ঞানের সীমার মধ্যে আনিতেছে। বে অংশ 

এখনও অজ্ঞাত আছে, সেই অন্ঞাত অংশ সম্বন্ধে অনেকে অনেক 

রকম কল্পনা-জল্পনা করেন; অধিকাংশ স্থলে কল্পনা-জল্নন! 

অমূলক হইয়। দীড়ার়, কথনও ব! তাহার কিছু একটা মূল 
পাওয়া যার। যে সকল অসাধারণ ঘটনাকে আমর অতি- 

প্রাকৃত ঘটন! বলিয়া নির্দেশ করি, তাহা প্রাক্মই এই অজ্ঞাত ব। 

অল্প-জ্ঞাত জগৎ হইতেই আসে । তাহার অদাধারণত্ব দেখিয়া আমর 

চমকিক়। উঠি) আমাদের পরিচিত জগতের খঘটনাবলীর সহিত 

তাহাদের সামঞ্জশস্ত দেখিতে পাই না। পরিচিত জগতের যে সকল 
ঘটনাবলীকে আমরা নিয্ম-বন্ধ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে 

উহ্থারা থাপ থায় না। এই জন্ত এ সকল ঘটনার সত্যত1-বিষয়ে 
আমর! সন্দিহান হই। বিজ্ঞান-ব্যবসায্ী বড় সাবধানে চলেন ; 

অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর না করিলে চলে না! বটে, কিন্ত 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তাহার সংশয় কিছুতেই মেটে না। 

বিশেষতঃ যে সকল ঘটনা একেবারে অসাধারণ ও পরিচিত 

জগতের সহিভ অলমঞ্জস, তাহাদের সত্যতা অম্নিপতীক্ষা করিয়। 
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না লইলে তাহার মনের ধোক। কিছুতেই যার না। গ্রত্যক্ষ-লন্ধ 

কোন ঘটন। যতই অদ্ভুত হউক বা যতই অনাধারণ হউক, 

তাহাকে অগ্রাহ করিবার অধিকার তাহার একবারই নাই। 

তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে এবং পরিচিত জগতের নিক্বম- 

পৃঙ্খলার মধো আপাততঃ তাহার স্থান দিতে না পারিলেও 

ভবিষ্যতে স্থান মিলিবে, এই ভরসার থাকিতে হইবে । যে কোনও 

ব্যক্তি একট অসাধারণ ঘটনার বর্ণনা করিলেই তাহা মানির! 

লইতে বৈজ্ঞানিক বাধা নহেন.। কেন ন, বর্ণনাকারী মন্ুম্য 

অপতাবাদা না হইলেও ভ্রান্তিপর হইবার সম্ভাবন। আছে। 

তাহার সকল কথার উপর ভর দেওয়া চলে না। কিন্ত 

ক্রুকৃন বা ওয়ালাসের মত বাক্তি যখন কোন মপাধারণ 

ঘটনার বিবরণ লইয়! উপস্থিত হন, তখন নীরব হইয়া 

ভবিষ্যতের জন্ত অপেক্ষা করিতে হর । বল! উচত, জাগতিক 

কোন ঘটন। যতই অপাধারণ হউক, তাহাকে আতপ্রাককত বল! 

উচিত নছে। যখনই আমি উহ্হাকে প্রতাক্ষগোচর করলাম 

এবং যখনই উহার সতাতা অঙ্গীকার করিলাম, তখনই উহ! 

ব্যাবছারিক জগতের অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অঙ্গীভৃত হুইয়। 

পড়িল; উহ। অতি প্রাকৃত থাকিল না। আধুনিক প্রেততাবিকের! 

যত অদ্ভুত ও অদাধারণ ঘটনার উল্লেধ করেন, তাছ। সমন্তই সত্য 

বলির প্রতিপন্ন হইতে পারে) কিন্ত যদি সত্য হুর, তাছ। হইলে 

৷ ভাহা অতিপ্রাকত হইবে না। ব্যাবহারিক জগতে বঅতি- 

৷ প্রাকৃতের স্থান নাই । 
| প্রত্যক্ষগোচর, অন্থনানলন্ধা ও কল্িত, এই তিন অংশ 

একজআ্ করিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের একট! সুতি গড়িয়া 

লইঙ্কাছেন। বিশ্বজগতের প্রকৃত মুত্তি যে কি, তাৰ! কোনও 
০ 
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বৈজ্ঞানিকের জানিবার উপায় নাই। তাহার যে কয়ট। ইন্জিযু 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল অভিবাক্ত হইয়াছে, তর্থারা রূপ, 

রস গন্ধ শব্ধ স্পর্শ ভিন্ন আর কোনও কিছু জ্ঞানগম্য বা 

কল্পনাগম্য হইবার উপায় নাই। যণ্দ ইন্ড্রিয়র সংখা! অধিক 

থাকিত, অথব! এই ইন্ট্রিয়গুলিই অগ্ঠরূপ জ্ঞানের আমদানি 

করিত, তাহা! হইলে জগতের মৃষ্তিও তাহার নিকট অন্যরূপ 

হুইত। কমন হইত, তাহা এখন আমাদের কল্পনাতে ৭ আসে 

না। আপাহতঃ তিনি এ রূপ রস গন্ধা্দি পাঁচটা বস্তকে দেশে 

ও কালে নন্নিবেশিত করিয়া, জগতের এই মুত্তির মধো নানা 

অবস্বব সন্নিবিষ্ট করিয়া, একট! বিশাল যন্ত্র-কল্পনার প্রয়াস 

পাইতেছেন। এই যন্ত্রের প্রত্যেক অবয়বের একটা কার্য 

নির্দেশ করা আবশ্তক এবং সঙ্কল অবয়বের মধো একটা সম্পর্ক 

নির্দেশ করা আবশ্তঠক। আপন আপন কার্য-সাধন করিয়! 

পরম্পরের সম্পর্ক আশ্রয়ে সেই অবয়বগুলি স্্ঠুভাবে যাহাতে 
সমুদয় যন্ত্রটিকে চালাইতে পারে, ইহ! নির্দেশ করিতে পারিলেই 

বৈজ্ঞানিক সন্ত থাকেন। যতক্ষণ তিনি কোন একটা যস্ত্রাঙ্গের 

কাধ্য নির্দেশ করিতে পারেন না বা সেই ষস্ত্রাঙ্গটি কি উদ্দেশে 

সেখানে রহিম্বাছে, নির্দেশ করিতে পারেন না, ততক্ষণ তাহার 

তৃপ্তি হয় না। এইখানে তাহাকে বুদ্ধির খেলা থেলিতে হয়। 

কল্লিত বিশ্ব-যন্ত্রটর পরিচালন-বিধি বুঝিবার জন্ত নান! অঙ্গের 
কল্পনা করিতে হুয়, নানা সম্পর্কের কল্পনা করিতে হয়। নিউটন 

এবং ফ্যারাডে, লপ্রাদ এবং ফ্রেনেল, হেলমছোলতৎজ এবং 

কেলবিন, ম্যাকৃসোয্ষেল এবং জে জে টমসন, ডাল্টন এবং 

আরিনিরল, ডারুইন এরং ওয়াইজমান প্রভৃতি মনীহিগণ এইরূপ 

কল্পনার জন্ত আপনাদের অসামান্ত ধীশক্তি প্রেরণ করিয়াছেন । 
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ত্বাহারা অণু পরমাণু ইলেক্টুন প্রভৃতি নান। কাল্পনিক পদাথের 

ইট পাটকেল জোটাইয়া, স্থিতি গতি মাধ্যাকর্ষণ যোগাকর্ষণ 

প্রভৃতি নান! কাল্পনিক দ্রব্যের চুণশুরকি ও কলকবজ। জোগাড় 

করিয়া, জড় আর শক্ষি এই দ্বিবিধ অত্যন্ত ক:ন্ননিক উপাদানে 

প্রাকৃতিক জগদ্যক্ত্রের একট! কৃত্রিম াদর্শ বা মডেল তৈয়ার 

করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহার সাহাযষো প্রাকৃতিক 

জগদ্-যন্ত্রে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন; 

কিন্তু এই কুজ্রম মডেল সর্বতোভাবে মনগড়া মডেল। 

এখনও তাহাদের কল্পনা প্রাক্কত জ্গত্য:স্বর সববত্র শৃঙ্খলা 

ও সামঞ্জন্ত দর্শনে সমর্থ হয় নাই। এখনও ঢোন্ যন্ত্রাঙ্গ 

কিরূপে কোন্ কাজ করিয়া জগং-যন্ত্রকে এমনি ভাবে চালাইতেছে, 

সর্ধত্র তাহার মীমাংসা হয় নাই । ঞীবনরঠিত জড় দ্রব্যে কখন 

কিরূপে জীবনের আবির্ভাব হুইল, জীবের মধ্যে কিরূপে 

স্থখ-ঢ্ঃখের বেদন1-ধোধ আবিভূত হইল, কিরূপে তাহার মধ্যে 

চেতনার সঞ্চার হইল, চেতন ক্পীব কিরূপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও 

বিচার-শক্তি লাভ করিল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংস! হয় নাই। 

ভারুইন-বাদী দেখাইজাছেন, জানের জীবন-রক্ষার্য এই সকল 

ব্যাপারের আবস্ককতা আছে; অতএব জীব যখন গীবনধারণ 

করে, তখন তাহাতে এই সকপ ব্যাপার ঘটিপে ভাপ হর ও 

ফলেও তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু জগত্যগ্রকে যন্ত্রহিসাবে দেখলে এ এ 

ব্যাপারের কিরূপে আবির্ভাব হইয়া?ছ, তাহার সম্যক্ উত্তরপাওর়। 

যায় নাই। বলিয়াছি বৈজ্ঞানিকগণের কলিত জগংবন্তর প্রা 

জগৎ বস্ত্রের একট। মনগড়া আদর্শ ব| মডেল মাত্র । এই মডেলের 

বা নকলের সহিত আসলের কোথাও কোথাও কিছু কিছু মিল 

আছে মাত্র। এই কাল্পত মভেলে এখনও জীবের ও জড়ের 
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মধো এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে যে প্রাচীরের ব্যবধান আছে, 

সেই ব্যবধান সম্যক্ লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীরের এখানে একটা 
ওখানে একট দক্জ' ফুটাইবার চেষ্ট। হইয়াছে মাত্র, কিন্ত জগৎ- 

যাজ্র মডল ৬ৎনও নান1 গুকোষ্ঠে বিভক্ত রহিয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকোষ্ঠের মধো অব্যাহতভাবে স্রোত বহাইবার উপায় এখনও 

নির্দিষ্ট হয় নাই। 

আর একট1 কথার উল্লেখ করিয়া আমার পরমদয়ালু 
শ্রোতুগণকে অব্যাহতি দ্িব। পুর্বে বলিয়াছি, জীবের যত কিছু 

চেষ্ট। কেবল আত্মরক্ষার জন্য, জীবন-যুদ্ধে বাহ্জগতের আক্রমণ 

ইইতে আপনা,ক রক্ষার গুন্য। মনুষ্য যে বুদ্ধবৃত্তির সাহায্য 

লইয়া বাহাজগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জ্ব,পীকৃত করিয়াছে, তাহার 

উদ্দেস্ত বাহজগংকেই আপনার জীবন-রক্ষায় নিয়োগ করা। 

অরগ্যবাসী মনুষ্য যে দিন ভূমিতে বীজ পু'তিয়া শস্ত-সংগ্রহের চেষ্টা 

করিয়াছল এবং সেই শম্য আগুনে পাক করিয়া! আরণ্য ওষধির 

ফলকে সুপথ্য অন্ন পরিণত করিয়াছিল, সেই দিন সে অজ্ঞাত- 

সারে যে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিল, পরথিবীর যাবতীয় 

লাবরেটারিতে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্ুসারী কারখানা অগ্ঠাপি 

চলিতেছে । এই আত্মরক্ষার প্রযত়ে « আত্মপুষ্টির 'প্রযত্বে আমর! 

আজ বিশ্ম্কর সফলতা লাভ করিয়াছি। দেবরাজের বজ্জে 

একদিন ধাহার আবির্ভাব ছিল, তিনি আজ আমাদের গাড়ী 
 চালাইতেছেন, পাখা টানিতেছেন, জল তুলিতেছেন, দূর হইতে 

বাদ বহন করিতেছেন । জাগতিক শক্তিচয়কে আমর। আমাদের 

কাজে মুর খাটাইতেছি। কবি-কল্িত লক্ষেশ্বর স্বর্গের সমব্য 

দেবতাকে ভৃত্যত্বে নিষুক্ত করিয়াছিলেন ) বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের 
ত্ন্থাবলে আমরা গুতোকেই এক একটা লক্ষেশ্বর হুইয়াছি। 
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যে বাহাজগভের আক্রমণে আমরা ব্যতিব্যস্ত, যে বাহাজগৎ 

একদিন না এক দিন আমাদের উপরে জয় লাভ করিবেই, আমর! 

আপাততঃ কয়েকটা দিন তাহার উপর দত্তের সহিত প্রতৃত্ব খাটাইয়া 
আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির জয়-জয়কণর দিতেছি। কিন্তু ইহাই কি 
আমাদের পরম লাভ? 

মোটের উপর জগতে যাহা আমাদের অনিষ্টকর, তাঞ্ছাই 

আমাদের হেয়, তাহার বর্জনে আমরা স্ুখলাভ. করি) আর 

যাহা আমাংদর হিতকর, তাহাই আমাদের উপাদেয়, তাহার 

গ্রহপেও স্দামর] সুখলাভ করি । জীবের মধো যাহার সুখভোগে 

অধিকারী, তাহারা সকলেই তাহা করে এবং করে বলিয়াই 
তাহারা জীবন-বক্ষায় এমন $মর্থ হয়। আমরা মছগুষ্য হুইয়াও 

জীব) অতএব ভামবাও অন্য জীবের সায় জবন-রক্ষার্থ সুখান্থেষী 

হইয়া হেয়-হর্জনে ও উপাদেয়-গ্রহণে তৎপর আছি ) তাই আমাদের 

ভীবন-রক্ষার ও জীবন-সমৃদ্ধির অনুকূল যাবতীয় চেষ্টা এই 

সুখান্বেষণের অভিমুখে । আমরা যে শ্বভাবতঃ স্ুখান্বেণ করি, 

তাহার এই নিগুঢ় উদ্দেশ্ত। কিন্ত মন্ুষ্যের একটা বিশেষ 
অধিকার আছে, ইতর জীবের হয়ত তাহা নাই। মনুষ্য অনেক 

সময় বিন। উদ্দেশ্রে সুথ উপার্জন করিয়! থাকে । এই সুখে তাহার 

কোন লাভ নাই, জীবন-রক্ষায় এতদ্বারা! তাহার কোন আনুকুল্য 

হয় না; ইছা! উদ্দোশ্য-হীন বুখ )--উহ! অতি বিশুদ্ধ নির্মল বস্ত, 

ইঞ্ছাকে স্থ না বলিয়া আনন্দ বলাই উচিত। মনুষ্য এই বিশুদ্ধ 

আনন্দের অধিকারী । এই আনন্দে মনুষ্যের কোন হিত ঘটে 

কি না, এই প্রশ্ন তুলিতে গেলে সেই আনন্দের নির্মলত] নষ্ট হয়। 
মনুষ্য গান গাহিয়া ষে আনন্দ পায়, মনুষ্য কবিত। শুনিয়া যে 

আনন্দ পায়, নদী-তীরে বসিয়া নদী-শ্রোতের কুলু-কুলু ধবনি 
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শুনিয়া যে আনন্দ পার, সে মানন্দ এই আনন্দের পর্য্যায়তুক্ত। 
উহার উচ্চতর পসোপানে উঠিয়। প্রকৃতির মৃত্ডির দিকে 
কেবল চাহিয়া চাহিয়া যে আনন্দ পাওয়া যাক, প্রকৃতির মৃণ্তিতে 
শৃঙ্খলা ও সামঞ্জীন্তের শ্রী আবিষ্কার করিয়া য আনন্দ পাওয়া 

যায়, উহাও সেই পর্যায়ের আনন্দ; তাহাতেও জীবনরক্ষার কোন 

স্থবিধ। ঘটিবে কি ঘটিবে না, নে প্রশ্ন তোলাই চলে না। 
তুলিতে গেলে সই আনন্দের বিশুদ্ধ ও নির্মলতা নষ্ট হয়। 
বৈজ্ঞানিক জড় জগৎকে ভূতাত্বে নিয়োগ কর্িয়। জীবন-যু্ধে সাহাধ্য 

লাভ করিতেছেন বটে; কিন্ধু এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই 

জগতের নিয়মশৃঙ্খলার আবিফার করিক্না, এই জগতের আধার 

ংশ আলোকে আনিয়া, এই জগতের অক্ঞানাধিকুত অংশে 

জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়! বৈজ্ঞানক যে পরম আনন্দ 

লাভ. করেন, তাহার নিকট এই টোলগ্রাফ ও টেপিফোন, 

ডাইনোমে। ও মোটর, বৈহ্াতিক টান ও বৈছাতিক মালো', হ্রীনশিপ 

আর এরোপ্লেন, অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর পদার্থ। মানখ- 
সমাজের মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তির মধ্যে বণিকের 

পণ্যশালা বা বিলাসীর আরাম-নিকেতন কিছুতেই শাস্তি আনয়ন 
করিতে পারে না। মানব জাতির অতীত ইতিহাস পূর্ণ করিয়। 

জীবন-যুদ্ধের যে ভীষণ কোলাহল আমাদের শ্রবণেন্দ্রির বধিক্ন 

করিতেছে, বাহজগতের উপর বিজ্ঞানের এই প্রতৃত্ব-লাভের 

জয়জয়কার সেই কোলাহুলের মধ্যে লীন হইয়া গিল্লাছে। এই 

বৈজ্ঞানিকতা-ম্পদ্ধি-মানব-সভাতার মধ্যস্বলেও বখন সবল মানব 

ক্ষুধার্ত ব্যাত্রের ন্যায় হুর্ঘল মানবের খোণিত-পানে কুষ্তিত হইতেছে 

না, তখন জীবন-বুদ্ধের ভীষণত। বে বৈজ্ঞানকতার প্রভাবে 

মৃত! ধারণ করিবে, মানবসমাজের বর্তমান অবস্থায় তাহার কোন 
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আশ্বাদই নাই। এই ক্রুর সংগ্রামের অশান্তির মধো বদি কিছুতে 

চিত্রক্ষেত্রে শান্তির বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহ। হইলে 

উপরে যে আনন্দের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই. আনুন্ব। 

বৈজ্ঞানিকের গর্ব এই ও গৌরব এই যে, তিনি ধরাধামে এই 
আনন্দের উৎল খুলিয়া দিয়াছেন); আমর! অঞ্ছলি ভরিয়া! উহার 

ধারা-পানে তৃপ্ত হইতেছি। জীবনের সমরক্ষেঞ্রে পরস্পর যুধামান 
কোটি মানবের পাঁদ-পীড়নে যে ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে, সেই 

ধুলি-বিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ আনন্দ-ধারাকে কলুধিত করিও না! 

প্রচীন খধি উচ্চকঠে বলিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানই আনন্দ ও 

বিজ্ঞানই বঙ্ধ! এই কল্পিত মায়া-পুরীতে বদ্ধ জীব বদি 
ব্যাবহারিক জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও পূর্ণ ভূমাননের পূর্ব স্বাদ- 
লাভে অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে 

আনন্দ-প্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তাহাকে ব্যাবারিক জীবনের 

সুখ-দুঃখের কর্দমলিপ্ত করিয়া! পঙ্কিল করিও না। 

নন্নাপ্ত 

অরকপলাল তর রী সাইারী 
5০০ পগাটি ক» ৯ $5৪% 

১১] গা 

গ্রচদ সংঙ্য। 

| গ।+এক্পেন্ব তারিখ 










